
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 



ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ท่ีจัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องตามท่ีควร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  
 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน( )บรษิัท( และบรษิทัย่อย )กลุ่มกิจการ( และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบั 

ปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอิสระ
จากกลุ่มกิจการและบรษิัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ 
ที่ก าหนดโดย สภาวิชาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดงักล่าว ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ 
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 เรื่องประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 15 เรื่องค่าความนิยม ณ วันที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมคี่าความนิยมมลูค่า 
2,773 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของสนิทรพัย์รวมของ
กลุ่มกจิการ 
 

ค่าความนิยมของกลุ่มกจิการเกดิจากการซื้อธุรกจิพลงังาน
และธุรกิจน ้ าในอดีต กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่า 
ของค่าความนิยมอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเรื่องการประเมนิการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมเนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมสีาระส าคญั
ต่องบการเงนิ ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิ
และการประมาณการข้อมูลในอนาคต เพื่อประเมินมูลค่า 
ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด
แต่ละหน่วยซึง่รวมค่าความนิยมไวด้ว้ย 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวพิจารณาจากมูลค่า
ยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายโดยใชเ้ทคนิคมลูคา่
ปัจจุบัน ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการคาดการณ์
กระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตคดิลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ
ไดแ้ก่ อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด 
 

จากการทดสอบการด้อยค่าในปีนี้ ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการ
สรุปผลว่าไม่มีการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจาก
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสงูกว่าราคาตามบญัช ี

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้  
 

• ท าความเขา้ใจและประเมนิวธิกีารจดัท าประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่จดัท าขึ้นโดยผู้บริหารของ 
กลุ่มกจิการ  

 

• เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวกับ
งบประมาณและแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และหลกัฐานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
ของผูบ้รหิารในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 

 

• สอบถามผู้บรหิารในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัสมมตฐิานที่
ส าคญัในการจดัท าประมาณการกระแสเงินสด เช่น  
แผนธุรกจิในอนาคต การคาดการณ์ของผูบ้รหิารเกีย่วกบั 
อตัราการเตบิโต และอตัราคดิลดซึ่งใชว้ธิตีน้ทุนเงนิทุน
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเพื่อประเมนิถงึความสมเหตุสมผล
ของวิธีการ และข้อสมมติฐานที่ใช้โดยค านึงถึงความ
อ่อนไหวของสมมติฐานดงักล่าวที่มีต่อมูลค่าที่คาดว่า 
จะไดร้บัคนื และ 

 

• ทดสอบความถูกต้องของการค านวณตัวเลขส าคญั 
ที่ได้จากการประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น  
เพื่อค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืและเปรยีบเทยีบ
กบัราคาตามบญัช ี

 
จากการปฏบิตังิานตามวธิกีารขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าการ
ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัหลกัฐานสนับสนุน 

  

  



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 เรื่องประมาณ
การทางบญัชทีีส่ าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 11 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมคา้  
 
ผูบ้รหิารไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
แห่งหนึ่ง เมื่อประเมนิว่ามขีอ้บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์อาจเกิดการ
ดอ้ยค่าและค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืดว้ยวธิมีูลค่า
ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย ซึ่งวิธีดังกล่าว 
ต้องอาศัยดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารในการก าหนด 
ข้อสมมติฐานต่างๆ เช่น ประมาณการราคาขายน ้าต่อ
ลูกบาศก์เมตร ประมาณการปรมิาณการจ าหน่าย ค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงาน โครงสร้างเงนิทุน อตัราการเติบโต และ
อตัราคิดลดที่สะท้อนความเสี่ยงของธุรกิจน ้าและประเทศ 
ทีล่งทุน 
 
ผู้บริหารพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ในการประเมินข้อบ่งชี ้
การดอ้ยค่า 
• ผลขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน และ 
• มูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนที่บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน

ในงบการเงินของบริษัทย่อยสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 
ของสนิทรพัย์สุทธติามสดัส่วนการลงทุนของกลุ่มกิจการ
ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมที่เป็นส่วนหนึ่งในเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมนัน้  

 
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องการทดสอบการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการ
ลงทุนในต่างประเทศซึ่งมคีวามเสี่ยงจากปัจจยัภายนอก
ต่างๆ ความมีสาระส าคัญของตัวเลข และการก าหนด
ประมาณการของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืต้องอาศยัขอ้
สมมติฐานในการค านวณเป็นจ านวนมาก และเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความเหมาะสม
ส าหรบัการรบัรูก้ารดอ้ยค่า 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้  
 
• ท าความเข้าใจถึงข้อบ่งชี้การด้อยค่าที่จ ัดท าขึ้นโดย

ผู้บรหิารและประเมินวธิกีารจดัท าประมาณการกระแส
เงนิสดในอนาคตทีจ่ดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ 
 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวกับ
งบประมาณทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารของบรษิทัรว่ม 
และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารในการวางแผน 
การด าเนินงานในอนาคต 
 

• สอบถามผู้บริหารในเชงิทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน 
ที่ส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
ประมาณการราคาขายน ้าต่อลูกบาศก์เมตร ประมาณการ
ปริมาณการจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโต และอัตราคิดลด 
ที่สะท้อนความเสี่ยงของธุรกิจน ้าและประเทศที่ลงทุน 
รวมทัง้การเปรยีบเทยีบขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญักบัสญัญา
ทีเ่กีย่วขอ้ง และแหล่งขอ้มลูภายนอก และ 

 
• ทดสอบความถูกต้องของการค านวณตัวเลขส าคัญ 

ที่ได้จากการประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น  
เพื่อค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืและเปรยีบเทยีบ
กบัราคาตามบญัช ี
 

จากการปฏิบัติงานตามวิธีการข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า 
การประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว 
มคีวามสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัหลกัฐานสนับสนุน 

  

  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให ้
ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและ
พจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บั
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการ
และบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุด
ด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการ
และบรษิทั 
 
  



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอื
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล  
คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอื
ทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต 
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน รวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง 
การควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน  
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง
หรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอื 
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าใหม้กีาร
น าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

  



 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรอื
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
ต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ  และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็น
อสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผล
ทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้
ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิาย
เรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะ
จากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 721,203,689 904,512,189 416,064,088 545,186,986

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 9 404,600,996 295,444,144 708,450,584 524,409,681

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 27 - 5,327,207 560,000,000 590,000,000

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 198,733,332 158,367,327 54,500,159 89,229,043

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,324,538,017 1,363,650,867 1,739,014,831 1,748,825,710

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 10 331,579,089 308,122,355 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 27 225,490,552 248,490,552 6,540,250,520 5,533,490,000

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 13,402,351,437 12,843,478,727 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - 9,524,499,944 9,524,499,944

ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 11 918,340,172 844,749,065 158,900,000 158,900,000

ลกูหนีสญัญาเช่าการเงนิ 10 21,222,092 21,512,704 - -

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 13 6,645,418,238 5,454,722,539 3,253,717,892 3,004,366,052

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 14 1,907,737,622 1,945,712,612 1,863,669,414 1,900,824,016

ค่าความนิยม 15 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 16 3,789,987 758,644 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 92,048,271 34,739,335 42,378,022 33,566,573

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 26,320,854,986 24,475,164,059 21,981,109,205 20,753,339,998

รวมสินทรพัย์ 27,645,393,003 25,838,814,926 23,720,124,036 22,502,165,708

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

______________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูร้ะยะสนั 17 1,599,904,548 999,920,268 1,599,904,548 999,920,268

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 18 474,980,813 458,867,299 265,590,581 303,672,100

เงนิกูร้ะยะยาวทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 17 - 1,999,332,533 - 1,999,332,533

หุน้กูท้ถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 17 2,789,187,762 1,499,345,625 2,789,187,762 1,499,345,625

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 8,242,323 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 28,897,254 15,246,899 12,808,463 -

หนีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 13,477,861 11,645,272 11,150,541 10,490,055

ประมาณการหนีสนิจากธุรกจินําทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 19 36,384,614 35,063,390 35,914,904 34,945,751

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 30,880,879 29,893,238 24,025,279 23,508,407

รวมหนีสินหมนุเวียน 4,981,956,054 5,049,314,524 4,738,582,078 4,871,214,739

หนีสินไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ 17 9,110,728,368 7,602,308,230 9,110,728,368 7,602,308,230

หนีสนิตามสญัญาเช่า 412,169,690 278,502,538 277,084,806 175,054,781

ประมาณการหนีสนิจากธุรกจินํา 19 388,698,243 389,950,283 384,096,619 386,254,204

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16 80,868,873 89,809,248 36,185,748 49,671,857

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 20 23,928,427 26,864,865 23,928,427 26,864,865

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 25,618,715 18,139,155 24,848,533 17,425,355

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 10,042,012,316 8,405,574,319 9,856,872,501 8,257,579,292

รวมหนีสิน 15,023,968,370 13,454,888,843 14,595,454,579 13,128,794,031

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้

มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้ 

มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้ หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 339,181,004 310,108,972 339,181,004 310,108,972

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,605,547,374 3,021,976,645 1,174,062,168 1,463,193,555

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 3,293,854,918 2,668,999,110 1,228,585,037 1,217,227,902

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 12,621,424,544 12,383,925,975 9,124,669,457 9,373,371,677

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 89 108 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 12,621,424,633 12,383,926,083 9,124,669,457 9,373,371,677

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 27,645,393,003 25,838,814,926 23,720,124,036 22,502,165,708

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,958,924,190 1,838,355,007 1,456,521,892 1,354,127,976

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 484,044,763 342,464,530 346,027,245 242,212,265

ตน้ทุนจากการขาย (1,287,105,820) (1,193,598,187) (1,087,900,563) (1,023,159,233)

ตน้ทุนจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (373,790,578) (282,598,662) (211,551,231) (154,086,572)

กาํไรขนัต้น 782,072,555 704,622,688 503,097,343 419,094,436

รายไดอ้นื 22 228,419,701 390,359,658 723,352,923 1,453,912,182

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (253,256,540) (253,233,128) (215,998,921) (199,199,096)

ตน้ทุนทางการเงนิ 23 (413,142,614) (409,316,549) (418,827,358) (403,512,786)

สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 155,872,887 317,339,443 - -

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 499,965,989 749,772,112 591,623,987 1,270,294,736

ผลประโยชน์(ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้ 25 (45,823,233) (14,258,608) (10,183,342) 12,261,350

กาํไรสาํหรบัปี 454,142,756 735,513,504 581,440,645 1,282,556,086

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 6,699,156 - 6,699,156 -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 25 (1,339,831) - (1,339,831) -

สว่นเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 6,480,761 (70,367,367) 7,497,262 (75,859,717)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 25 (1,296,152) 14,073,473 (1,499,452) 15,171,943

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 10,543,934 (56,293,894) 11,357,135 (60,687,774)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (11,602,403) (16,727,033) - -

สว่นแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืของ

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 625,914,277 530,165,589 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 614,311,874 513,438,556 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 624,855,808 457,144,662 11,357,135 (60,687,774)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,078,998,564 1,192,658,166 592,797,780 1,221,868,312

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 454,142,761 735,513,498 581,440,645 1,282,556,086

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (5) 6 - -

454,142,756 735,513,504 581,440,645 1,282,556,086

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,078,998,569 1,192,658,160 592,797,780 1,221,868,312

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (5) 6 - -

1,078,998,564 1,192,658,166 592,797,780 1,221,868,312

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 26 0.12 0.19 0.15 0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ส่วนแบ่ง ส่วนเกินทุน รวม

จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าใหม่ กาํไร(ขาดทุน) จากการรวมธรุกิจ ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรองตาม การแปลงค่า ของภาระผกูพนั เบด็เสรจ็อืนของ ภายใต้การควบคมุ เจ้าของของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ผลประโยชน์พนักงาน บริษทัร่วมและการร่วมค้า เดียวกนั บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 3,316,403,452 (33,587,579) (448,854) (1,330,667,650) 3,576,558,531 12,157,080,315 119 12,157,080,434

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (965,812,500) - - - - (965,812,500) - (965,812,500)

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อยแก่

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - - - - - - - (17) (17)

สาํรองตามกฎหมาย - - 64,127,805 (64,127,805) - - - - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 735,513,498 (16,727,033) - 530,165,589 (56,293,894) 1,192,658,160 6 1,192,658,166

ยอดคงเหลือ ณ สินปี พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 310,108,972 3,021,976,645 (50,314,612) (448,854) (800,502,061) 3,520,264,637 12,383,925,975 108 12,383,926,083

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (841,500,000) - - - - (841,500,000) - (841,500,000)

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อยแก่

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - - - - - - - (14) (14)

สาํรองตามกฎหมาย - - 29,072,032 (29,072,032) - - - - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 454,142,761 (11,602,403) 5,359,325 625,914,277 5,184,609 1,078,998,569 (5) 1,078,998,564

ยอดคงเหลือ ณ สินปี พ.ศ. 2565 3,825,000,000 2,557,841,248 339,181,004 2,605,547,374 (61,917,015) 4,910,471 (174,587,784) 3,525,449,246 12,621,424,544 89 12,621,424,633

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนกาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ส่วนเกินทุน

จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ จากการรวมธรุกิจ

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรองตาม ของภาระผกูพนั ภายใต้การควบคมุ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงาน เดียวกนั เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 1,210,577,774 (448,854) 1,278,364,530 9,117,315,865

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (965,812,500) - - (965,812,500)

สาํรองตามกฎหมาย - - 64,127,805 (64,127,805) - - -

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,282,556,086 - (60,687,774) 1,221,868,312

ยอดคงเหลือ ณ สินปี พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 310,108,972 1,463,193,555 (448,854) 1,217,676,756 9,373,371,677

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (841,500,000) - - (841,500,000)

สาํรองตามกฎหมาย - - 29,072,032 (29,072,032) - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 581,440,645 5,359,325 5,997,810 592,797,780

ยอดคงเหลือ ณ สินปี พ.ศ. 2565 3,825,000,000 2,557,841,248 339,181,004 1,174,062,168 4,910,471 1,223,674,566 9,124,669,457

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 499,965,989 749,772,112 591,623,987 1,270,294,736

รายการปรบัปรุง

(กลบัรายการ)จากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ (10,060,876) (1,190,895) (10,060,876) (1,190,895)

ค่าเสอืมราคา 13 319,708,864 275,387,856 178,605,255 163,304,638

ค่าตดัจําหน่าย 14 47,678,720 47,403,223 46,509,837 46,420,618

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเครอืงมอืทางการเงนิ

   ทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ 8,242,323 - - -

การเปลยีนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (23,456,734) 20,650,163 - -

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 39,147 (2,335,626) 39,147 (2,394,194)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน (113,723,749) (306,516,909) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 3,762,718 4,294,770 3,762,718 4,294,770

รายไดด้อกเบยี 22 (14,533,143) (13,026,289) (190,671,971) (179,235,980)

รายไดเ้งนิปันผล (35,354,252) (50,003,253) (531,285,986) (1,270,925,985)

ตน้ทุนทางการเงนิ 23 413,142,614 409,316,549 418,827,358 403,512,786

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (155,872,887) (317,339,443) - -

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (99,118,036) (52,635,173) 786,257 (58,942,397)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (53,518,800) 70,590,243 22,290,147 27,801,320

ลูกหนีสญัญาเชา่การเงนิ 236,842 334,409 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (45,486,685) (512,813) (890,653) (346,099)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 79,079,799 36,465,112 4,988,193 35,130,014

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 987,641 1,487,181 516,872 (362,849)

ประมาณการหนีสนิจากธุรกจินํา 19 (34,121,719) (30,437,043) (33,990,425) (30,324,553)

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 7,479,560 (8,162,429) 7,423,178 2,260,622

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน 795,077,336 833,541,745 508,473,038 409,296,552

ดอกเบยีรบั 14,608,973 12,979,158 15,905,689 138,752,122

ดอกเบยีจ่าย (366,432,689) (332,375,796) (372,489,843) (326,990,735)

เงนิปันผลรบั 382,724,255 995,716,558 531,285,986 1,270,925,985

ภาษเีงนิไดร้บัคนื 5,283,190 6,095,552 4,536,737 5,663,252

ภาษเีงนิไดจ้า่ย (50,715,105) (44,536,810) (13,719,070) (7,910,997)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 780,545,960 1,471,420,407 673,992,537 1,489,736,179

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายใหกู้แ้ก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 27 (27,000,000) (5,327,207) (1,214,760,520) (1,840,000,000)

เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้แ้ก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 27 55,753,072 - 238,000,000 1,788,000,000

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัร่วม - (3,751,500) - -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัย่อย - - - -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 11 (105,172,200) (18,899,986) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,429,773,356) (580,166,226) (358,578,065) (109,833,300)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 18,692 1,129,635 18,692 351,512

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (9,703,730) (5,203,445) (9,355,235) (2,224,319)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,515,877,522) (612,218,729) (1,344,675,128) (163,706,107)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสนั 17 2,500,000,000 3,300,000,000 2,500,000,000 3,300,000,000

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงนิกูร้ะยะสนั 17 (1,340,000) (3,305,890) (1,340,000) (3,305,890)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสนั 17 (1,900,000,000) (2,300,000,000) (1,900,000,000) (2,300,000,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาว 17 (2,000,000,000) (2,875,000,000) (2,000,000,000) (2,875,000,000)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 17 4,300,000,000 3,500,000,000 4,300,000,000 3,500,000,000

เงนิสดจ่ายในการออกหุน้กู้ 17 (5,864,000) (4,877,000) (5,864,000) (4,877,000)

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 17 (1,500,000,000) (2,390,000,000) (1,500,000,000) (2,390,000,000)

เงนิสดจ่ายคนืหนสีนิตามสญัญาเชา่ (11,006,597) (9,992,645) (9,743,743) (9,675,850)

เงนิปันผลจ่าย 21 (841,492,564) (965,844,882) (841,492,564) (965,844,882)

เงนิปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 21 (14) (17) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 540,296,825 (1,749,020,434) 541,559,693 (1,748,703,622)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (195,034,737) (889,818,756) (129,122,898) (422,673,550)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 904,512,189 1,784,154,716 545,186,986 967,860,536

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 11,726,237 10,176,229 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 721,203,689 904,512,189 416,064,088 545,186,986

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 131,104,575 193,998,535 10,748,313 53,745,699

สนิทรพัยแ์ละหนสีนิตามสญัญาเชา่ 13        146,506,338          96,986,523        112,434,255          61,530,649 

เงนิปันผลคา้งจ่าย              177,278              169,842              177,278              169,842 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 

16 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที่ 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7  
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
ใหบ้รกิารการบรหิารจดัการน ้าเสยี ด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานแสงอาทติย ์และการลงทุนในธุรกจิน ้า และพลงังาน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ  
งบการเงนิ ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตัิ  กลุ่มกิจการ
เปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการ 
ทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณี
ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาทีแ่ตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 

17 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2566 มาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช ้ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการและบรษิัทอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้
 

4 นโยบายการบญัชี 
 
4.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 

 
บรษิทัย่อย 
 
บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจควบคุม กลุ่มกจิการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผู้ได้รบัการลงทุน
เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมี
อ านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 
บรษิทัร่วม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี านาจควบคุมหรอืมีการควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 
การร่วมการงาน 
 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ  
ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 
การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุน  
ในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  
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การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัทีไ่ดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุน
ของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมส่ีวนไดเ้สยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของ
การเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสยีของ  
กลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งขาดทุน  
ทีเ่กนิกว่าส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัหรอืไดจ้่ายเงนิเพื่อช าระภาระผูกพนั
แทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
 
รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลอื และก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ 
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย  
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกจิการทีถู่กน ามา
รวมดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวมตามมลูค่าทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล าดบัสูงสดุ
ที่ต้องจดัท างบการเงนิรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวด  
ในงบการเงนิงวดก่อนที่น ามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบั  
กลุ่มกจิการ (หากเกดิขึน้หลงัจากวนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึ้น
หรอืรบัมา และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม 
 
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบญัชี 
ของกิจการที่ถูกน ามารวม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ไม่ใช่ส่วนของ
ดอกเบี้ยแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มกจิการ
จะตดัรายการน้ีออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
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4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนอ 
งบการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 
เกดิรายการหรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม่  
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมกีารรบัรู้รายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ  
ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรือขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงขา้ม  
การรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุ องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมด
ของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
 
กลุ่มกจิการ 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงนิ  
ทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
- รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
เมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า 
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4.4 ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิที่ลูกค้าจะต้องช าระส าหรบัการขายและการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  ซึ่งลูกหนี้โดย
ส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหนี้การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี้การคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ ยกเวน้
ในกรณีที่เป็นรายการที่มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มีนัยส าคญั กลุ่มกิจการจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบนั  
ของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสด
ตามสญัญา 
 

4.5 สินทรพัยท์างการเงิน 
 
การจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะการวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดล
ธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงือ่นไขของการเป็น SPPI หรอืไม่ 
ดงันี้ 
 
• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านก าไรหรอืขาดทุนและ 
• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 
ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงนิลงทุน  
ในตราสารทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้ 
 
การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัทีท่ ารายการคา้ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจการเขา้ท ารายการซื้อหรือขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงินออก 
เมื่อสทิธใินการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสีย่งและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทาง
การเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมบวกต้นทุนการท ารายการซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส าหรบัสนิทรพัย์
ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรบัรู้ต้นทุนการท ารายการที่เกี่ยวขอ้งเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรอื
ขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการจะพจิารณาสินทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่า  
เขา้เงือ่นไขของการเป็น SPPI หรอืไม่ 
 
ตราสารหนี้ 
 
การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• ราคาทุนตดัจ าหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ย

เงินต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ 
ทางการเงนิดงักล่าวตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการรายได้อื่น  ก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดขึ้น 
จากการตัดรายการจะรบัรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไร (ขาดทุน) อื่นพร้อมกับก าไร
(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ 
 

• FVOCI - สินทรพัย์ทางการเงนิที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วย  
เงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ
สนิทรพัยท์างการเงนิผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ 1) รายการขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่า 2) 
รายไดด้อกเบีย้ทีค่ านวณตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ก าไรหรอืขาดทุนทีร่บัรู้สะสมไวใ้นก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหมเ่ขา้ก าไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการก าไร (ขาดทุน) อื่น รายได้
ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

• FVPL - กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หรอื FVOCI ขา้งตน้ ดว้ย FVPL โดยก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
และแสดงเป็นรายการสุทธใินก าไร (ขาดทุน) อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้ก าไรหรือขาดทุนจาก FVOCI    
กลุ่มกิจการจะไม่โอนจดัประเภทก าไรหรอืขาดทุนที่รบัรู้สะสมดงักล่าวไปยงัก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการ 
เงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ 
และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรู้ในรายการก าไรหรอื
ขาดทุนอื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขาดทุนหรอืกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
 
การดอ้ยค่า 
 
กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างงา่ย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ สนิทรพัยท์ี่
เกิดจากสญัญา และลูกหนี้ตามสญัญาเช่า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าว
ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหนี้การคา้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา และลูกหนี้ตามสญัญาเช่า 
 
ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้และสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาตาม
ความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิก าหนดช าระ ทัง้นี้เนื่องจากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจาก
สญัญานัน้เป็นงานที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลกัษณะความเสี่ยงใกล้เคยีงกับลูกหนี้ส าหรบัสญัญาประเภท
เดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย  
อตัราขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระในอดตี ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจาก
ประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลูกหนี้ 
 
ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General 
approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ซึ่งก าหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุน 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรพัย์ ขึ้นอยู่กับว่ามกีารเพิม่ขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดติ 
อย่างมนีัยส าคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่  โดยเปรยีบเทยีบความเสีย่งของการผดิสญัญา 
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงานกบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก 
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กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต  
มาประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน
ดา้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไมไ่ดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั) 
โดยจ านวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงนิสด  
ซึง่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
• มลูค่าเงนิตามเวลา และ 
• ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั 

และการคาดการณ์ไปในอนาคต 
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน  โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
เชงิเศรษฐกจิในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุน 
ตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์เท่ากบัมูลค่าคงเหลอื หรอืวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์
และระยะเวลาการเช่าส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ดงัต่อไปนี้ 

จ านวนปี 
สทิธกิารใชท้ีด่นิ 15 - 47 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 และ 10 ปี 
อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 30 ปี 
เครื่องมอื 5 และ 15 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องตกแตง่ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
ท่อน ้าดบิ 25 ปี 
ระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 30 ปี 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 30 ปี 
ระบบผลติไฟฟ้าแผงพลงังานแสงอาทติย ์ 5 - 25 ปี 
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กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิน้รอบ
รอบระยะเวลารายงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิในก าไร 
หรอืขาดทุน 
 

4.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี 
 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยีให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมบนัทึกด้วยราคาทุน และวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหกัค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญา 25 หรอื 50 ปี 
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมดแูลระบบน ้า 
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน ้าที่ซื้อมาบนัทกึดว้ยราคาทุน และตดัจ าหน่ายโดยใช้วธิี
เสน้ตรงตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

4.8 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ 
ทีบ่่งชีว้่าค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด  
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยม
ดงักล่าวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วย  
ทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 
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4.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว้่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่า  
ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช้ 
 

เมื่อมเีหตุให้เชื่อได้ว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากการ  
ดอ้ยค่าส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

4.10 สญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิ  
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลา
การเช่า 
 

กลุ่มกิจการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญา  
ทีไ่ม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรบัสญัญาทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของ
สญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิการเป็น
ผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบ  
ทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของ
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ดงันี้ 
• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการ 
มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได้ 
กลุ่มกจิการจะคดิลดด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ 
ทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้สดงรวมในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง  
สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน 
 
สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 
สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีจ่่าย
ตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้
โดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึง่สะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดัมลูค่าลูกหนี้สญัญาเช่า
การเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวธิเีส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการใหเ้ช่า กลุ่มกจิการตอ้งรวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเชา่ด าเนินงานในมลูคา่
ตามบญัชขีองสนิทรพัย์อ้างอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบั
รายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย์ 
 

4.11 หน้ีสินทางการเงิน 
 
การจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี้ 
• หากกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักิจการอื่น 

โดยไม่สามารถปฏเิสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มกี าหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเอง
ดว้ยจ านวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที่ 

• หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอื
ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอกี  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
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การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหนี้สนิทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหนี้สิน  
ทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 
กลุ่มกจิการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืไดม้กีารยกเลกิไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพจิารณาว่า
รายการดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรายการหนี้สนิทางการเงนินัน้ดว้ยมลูค่าตามบญัชี
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส่้วนต่างในรายการก าไรขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน 
 
หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงือ่นไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง
มูลค่าของหนี้สนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส่้วนต่างในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน 
 

4.12 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีกู่้มาโดยทัว่ไปและทีกู่้มาเป็นการเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสรา้ง 
หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรพัย์ หักด้วยรายได้จาก 
การลงทุนที่เกิดจากการน าเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลง  
เมื่อการด าเนินการทีจ่ าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ข้าเงือ่นไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้ม
ทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

4.13 ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะรบัรู้
ในงบก าไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ร ับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการ  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
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ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 
 
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบงัคบัใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า  
จะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  
เป็นงวดๆ ในกรณีทีก่ารน ากฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตีความ กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษ ี
ทีเ่หมาะสมจากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชี  
ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
• การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
• ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี
ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอ 
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกจิการมสีทิธิ
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และ 
ทัง้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชโีดยจะรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการ
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม 
เมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ 
 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น  
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

4.15 ประมาณการหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัท าไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ 
ในอดตีซึง่การช าระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และ
ประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระ
ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
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4.16 การรบัรู้รายได ้
 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการ
ใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตขิองธุรกจิ 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้สุทธจิากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้เมื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่  
ทีจ่ะไดร้บัช าระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการ  
จะบนัทกึรายไดโ้ดยแยกแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีอ่อกจากกนั และปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงั  
แต่ละภาระทีต่้องปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการ  
จะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
รายไดจ้ากการขาย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากการจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อได้โอนการควบคุมน ้า  
เพื่ออุตสาหกรรมใหแ้ก่ลูกคา้ ณ จุดส่งมอบ ซึง่การโอนการควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มกจิการไดน้ าส่งน ้าเพื่ออุตสาหกรรม
ไปยงัจุดหมายทีลู่กคา้ไดร้ะบุไวต้ามสญัญา โดยรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมในลกัษณะดงักล่าวจะรบัรู้
ตามราคาของรายการซึง่คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัสุทธจิากภาษขีาย เงนิคนืและส่วนลด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากการใหบ้รกิารจดัการน ้าเสยี ตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาการใหบ้รกิาร ตลอดช่วงเวลาที่
ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) เมื่อไดใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้ตามสญัญาแลว้ ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัสิง่ตอบ
แทนเกนิกว่าบรกิารทีใ่ห้ กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ิง่ตอบแทนส่วนเกนิดงักล่าวเป็นเงนิรบัล่วงหน้า ในทางกลบักนั ถ้ากลุ่ม
กจิการไดร้บัสิง่ตอบแทนน้อยกว่าบรกิารทีใ่ห ้กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ิง่ตอบแทนส่วนต ่าดงักล่าวเป็นรายได้คา้งรบั 
 
รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) ด้วยวิธี
เสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 
ดอกเบี้ยรบัจากสญัญาเช่าการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีจ่่าย
ตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คิดลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรายได้ 
ทางการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี้
สญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า  
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รายไดด้อกเบี้ย 
 
รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุ
และ พจิารณาจากจ านวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี าหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 
 
รายไดเ้งนิปันผล 
 
รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อเกดิสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
รายไดอ้ืน่ 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิการไม่มกีารท าสญัญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการช าระเงนิ
ของลูกคา้เกนิกว่าหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไมไ่ดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูค่าของเงนิตามเวลา (Time value of money 
 

4.17 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจการจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รบั  
การอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

4.18 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 
กลุ่มกจิการ บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของกลุ่มกจิการรบัรูอ้นุพนัธท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และรบัรูผ้ลของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุตธิรรมเขา้ก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สญัญาอนุพนัธ์ทีใ่ชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง ซึ่งรบัรู้
ก าไรหรอืขาดทุนส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์างการเงนิเขา้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ และรบัรูก้ าไร
หรอืขาดทุนส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์างการเงนิเขา้ในก าไรหรอืขาดทุน 
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5 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 

5.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 

กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิ ซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
และความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเสีย่งของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและการบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 
 

กลุ่มกิจการมส่ีวนงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสี่ยง  โดยหลกัการในการป้องกนัความเสี่ยงจะเป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการกลุ่มกิจการอนุมตัิ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมอืในการควบคุมส่วนงานบรหิารการเงิน 
ในทุกกจิการของกลุ่มกจิการ 
 

5.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

เนื่องจากบรษิัทร่วมประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งมแีหล่งเงนิกู้ยมืบางส่วนอยู่ในสกุล  
เงินต่างประเทศ กลุ่มกิจการจงึมคีวามเสี่ยงในรายการส่วนแบ่งก าไรของบริษัทร่วมจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการกู้ยมืเงนิ บรษิัทร่วมมแีนวทางบรหิารความเสี่ยงโดยพจิารณาการเขา้ท า
สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสม 
 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยทีเ่กดิจากเงนิกู้ยมืและหุน้กู้ ในอตัราดอกเบี้ยคงทีแ่ละลอยตวั กลุ่มกจิการ 
ไม่มสีนิทรพัยท์ีต่อ้งอา้งองิอตัราดอกเบีย้อย่างมนีัยส าคญั 
 

5.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

การบรหิารความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง ส าหรบัเงนิฝากธนาคาร สถาบนัการเงนิ และ
ผูอ้อกตราสารอื่น กลุ่มกจิการจะเลอืกท ารายการกบัสถาบนัการเงนิหรอืผูอ้อกตราสารทีก่ลุ่มกจิการประเมนิว่ามคีวาม
น่าเชื่อถอื 
 

ส าหรับการท าธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะพิจารณาความเสี่ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ ในกรณีทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของ
ลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่่านมา และปัจจยัอื่นๆ กลุ่มกจิการพจิารณาก าหนดวงเงนิ
สินเชื่อจากผลการประเมินดงักล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดและวงเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี้ 
ผูบ้รหิารในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งจะมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการใหว้งเงนิสนิเชื่อแก่ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ 
 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกคา้แต่ละราย 
หรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  
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การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มกิจการมีสินทรพัย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า  
จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
• เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้   
TFRS 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส าคญั 
 

5.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด และ
การมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ด้จากวงเงนิดา้นสนิเชื่อที่เพยีงพอต่อการช าระภาระผูกพนัเมื่อถงึก าหนดช าระ  
และเพยีงพอต่อการปิดสถานะ 
 
จากลักษณะของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่
เพยีงพอ 
 
ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสม ่าเสมอโดยพจิารณาจาก เงนิส ารองหมุนเวยีน
จากวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกจิการยงัไดท้ าการ
ประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
 
การจดัการดา้นการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ดงัต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หมดอายุภายในหน่ึงปี   
   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2,200 1,889 
   เงนิกูย้มืธนาคาร 1,000 1,800 
รวม 3,200 3,689 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 

34 

วนัครบก าหนดของหนี้สนิทางการเงนิ 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญา ซึ่งแสดงดว้ย
จ านวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก าหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมลูค่า
ตามบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองจากการคดิลดไม่มนีัยส าคญั 
 
 งบการเงินรวม 
 เม่ือเรียก

ช าระ 
ภายใน  

1 ปี 
 

1-5 ปี 
มากกว่า  

5 ปี 
 

รวม 
มูลค่าตาม

บญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 369 - - 369 369 
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 1,610 - - 1,610 1,600 
หุน้กู้ - 3,122 8,311 1,622 13,055 11,900 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 33 111 1,026 1,170 426 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า - 36 165 1,489 1,690 425 
เงนิประกนัการใชน้ ้า - - - 7 7 7 
รวม - 5,170 8,587 4,144 17,901 14,727 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 385 - - 385 385 
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 1,007 - - 1,007 1,000 
เงนิกูร้ะยะยาว - 2,038 - - 2,038 1,999 
หุน้กู้ - 1,759 6,607 1,671 10,037 9,102 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 25 69 731 825 290 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า - 35 166 1,532 1,733 425 
เงนิประกนัการใชน้ ้า - - - 7 7 7 
รวม - 5,249 6,842 3,941 16,032 13,208 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เม่ือเรียก

ช าระ 
ภายใน  

1 ปี 
 

1-5 ปี 
มากกว่า  

5 ปี 
 

รวม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 169 - - 169 169 
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 1,610 - - 1,610 1,600 
หุน้กู้ - 3,122 8,311 1,622 13,055 11,900 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 25 73 719 817 288 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า - 36 163 1,469 1,668 420 
เงนิประกนัการใชน้ ้า - - - 6 6 6 
รวม - 4,962 8,547 3,816 17,325 14,383 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 231 - - 231 231 
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 1,007 - - 1,007 1,000 
เงนิกูร้ะยะยาว - 2,038 - - 2,038 1,999 
หุน้กู้ - 1,759 6,607 1,671 10,037 9,102 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 19 44 450 513 186 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า - 35 165 1,515 1,715 421 
เงนิประกนัการใชน้ ้า - - - 6 6 6 
รวม - 5,089 6,816 3,642 15,547 12,945 

 
5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 
5.2.1 การบริหารความเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 
• การรกัษาไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื่อลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
การที่จะรกัษาหรอืปรับโครงสร้างของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกิจการอาจปรบันโยบายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น การคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหนี้สนิ 
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เช่นเดยีวกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสม ่าเสมอจากอตัราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุน กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการคือการรกัษาอตัราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ( Interest 
bearing debt to equity: IBD/E ratio) ที่ไม่เกิน 2.5 : 1 รวมทัง้ การคงไว้ซึ่งอันดับเครดิตที่ระดับ A- ทัง้นี้ อันดับ
เครดติของกลุ่มกจิการยงัคงเดมิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 1.19 : 1 1.09 : 1  1.60 : 1 1.40 : 1 
 
การคงไวซ้ึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ 
 
กลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึ่งอตัราส่วนทางการเงนิตามเงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกจิการทีก่ าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม
ตลอดรอบระยะเวลารายงาน 
 

6 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ์ 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่า 
กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกวธิกีารและตัง้ขอ้สมมตฐิานซึ่งส่วนใหญ่อ้างองิจากสถานะของตลาดทีม่อียู่ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการ
จ าหน่าย การค านวณน้ีใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บั
อนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที ่5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 อตัราการเตบิโต
ดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม  
ของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู่ 
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การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 
กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชอีาจสูงกว่า
มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืซึ่งค านวณดว้ยวธิีค านวณมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายตอ้งอาศยัดุลยพนิิจทีส่ าคญั 
ของผูบ้รหิารในการประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตประมาณการกระแสเงนิสด รวมถงึการใชอ้ตัราคดิลดทีเ่หมาะสม
ในการคดิลดกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย ประกอบดว้ย ประมาณการราคาขายน ้าต่อ
ลูกบาศกเ์มตร ประมาณการปรมิาณการจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โครงสรา้งเงนิทุน อตัราการเตบิโต และอตัราคดิ
ลดทีส่ะทอ้นความเสีย่งของธุรกจิน ้าและประเทศทีล่งทุน 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 
 
การก าหนดอายุสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จงูใจทางเศรษฐกจิส าหรบัผูเ้ช่า ในการใช้
สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการก าหนด
อายุสญัญาเช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืไม่ถูกยกเลกิ  
 
ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ้่าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 
สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
เนื่องจากกลุ่มกิจการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัย์ที่เช่า และหรอื ข) การเปลี่ยนแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุน  
อย่างมสีาระส าคญั 
 
อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิการใช้ (หรอืไม่ใช)้ สทิธหิรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช้ (หรอืไม่ใชส้ทิธ)ิ
การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทีม่นีัยส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ 
 
การก าหนดอตัราการคดิลดของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงันี้ 
• ใช้ขอ้มูลที่การจดัหาเงนิทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงขอ้มูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับการ

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั  
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การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้และอตัรา
การขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมติฐานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืกปัจจยัที่ส่งผล  
ต่อการค านวณการดอ้ยค่าบนพืน้ฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
มลูค่ายุตธิรรมของประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 
 
กลุ่มกิจการประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน ้าโดยคิดค านวณจากค่าตอบแทนรายปีตามสัญญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และ  
สญัญาเช่าด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี  ซึ่งไดม้กีารพจิารณาถงึยอดขายและ  
การบรกิาร ราคา และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มกิจการพจิารณากระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอตัรา 
ทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

7 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
คณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจการซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการ ได้พิจารณา 
ผลประกอบการของกลุ่มกจิการตามกลุ่มของผลติภณัฑ์และบรกิาร และเขตภูมศิาสตรจ์ านวน 4 ส่วนงานทีร่ายงาน 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละส่วนงานทีร่ายงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

รายไดจ้ากการขาย 1,856,164,016 97,948,474 4,811,700 - 1,958,924,190 1,751,718,419 85,216,016 1,420,572 - 1,838,355,007 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 253,470,150 230,365,577 209,036 - 484,044,763 175,565,652 166,230,277 668,601 - 342,464,530 
รวมรายได ้ 2,109,634,166 328,314,051 5,020,736 - 2,442,968,953 1,927,284,071 251,446,293 2,089,173 - 2,180,819,537 
           

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 453,126,862 94,688,736 (11,835,578) (7,164,005) 528,816,015 433,789,587 36,636,427 (7,682,460) (11,353,994) 451,389,560 
รายไดอ้ื่น 6,271,896 88,625,443 243,636 226,217 95,367,192 6,019,086 77,701,048 21,888 53,530 83,795,552 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 21,053 30,010,932 (1,419,726) 104,440,250 133,052,509 - (978,380) 13,811,348 293,731,138 306,564,106 
ตน้ทุนทางการเงนิ (106,004,454) (230,486,533) (76,651,627) - (413,142,614) (116,155,233) (197,045,839) (96,115,477) - (409,316,549) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จาก 
   บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (1,159,483) 366,435,379 (209,403,009) - 155,872,887 (52,626) 521,429,962 (204,037,893) - 317,339,443 
ผลประโยชน์(ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ (31,573,956) (13,862,670) (1,223,805) 837,198 (45,823,233) (6,892,495) (3,758,511) (2,856,858) (750,744) (14,258,608) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี 320,681,918 335,411,287 (300,290,109) 98,339,660 454,142,756 316,708,319 433,984,707 (296,859,452) 281,679,930 735,513,504 
           

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยี 
   ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม     5     (6) 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่     454,142,761     735,513,498 
           

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
   ตามส่วนงาน 267,262,841 95,324,041 4,800,702 - 367,387,584 246,603,627 73,903,810 2,283,642 - 322,791,079 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามส่วนงาน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 6,764,157,371 17,199,192,477 2,357,003,864 501,274 26,320,854,986 6,526,348,574 15,431,831,473 2,516,740,427 243,585 24,475,164,059 
สนิทรพัยอ์ืน่ 853,071,781 411,116,305 29,882,363 30,467,568 1,324,538,017 993,388,804 303,257,949 45,941,993 21,062,121 1,363,650,867 
รวมสนิทรพัย ์ 7,617,229,152 17,610,308,782 2,386,886,227 30,968,842 27,645,393,003 7,519,737,378 15,735,089,422 2,562,682,420 21,305,706 25,838,814,926 
           
หนี้สนิตามส่วนงาน 5,188,571,874 7,098,612,342 2,736,023,674 760,480 15,023,968,370 5,497,719,156 5,311,971,561 2,642,169,826 3,028,300 13,454,888,843 

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีแ่สดงขา้งตน้น้ี หมายถงึ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนนอกเหนือจากเครื่องมอืทางการเงนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิสดในมอื 746,285 296,699 172,272 230,537 
เงนิฝากธนาคารระยะสัน้ 720,457,404 904,215,490 415,891,816 544,956,449 
รวม 721,203,689 904,512,189 416,064,088 545,186,986 
 
เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิฝากธนาคารระยะสัน้ 0.18 - 0.45 0.05 - 0.25 0.18 - 0.45 0.05 - 0.25 
 

9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหนี้การคา้ 188,616,005 178,502,068 93,873,159 109,602,840 
ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 27)  25,692,853 22,707,514 75,389,307 69,194,968 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ (1,166,639) (11,227,515) (1,166,639) (11,227,515) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 213,142,219 189,982,067 168,095,827 167,570,293 
ลูกหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 27) 2,556,341 2,298,029 441,885,528 299,032,050 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 26,569,573 8,629,614 10,717,656 5,773,621 
รายไดค้า้งรบั 162,236,419 82,532,704 87,709,148 51,509,342 
อื่นๆ 96,444 12,001,730 42,425 524,375 
รวม 404,600,996 295,444,144 708,450,584 524,409,681 
 
ลกัษณะของลูกหนี้การคา้เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชี 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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การดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติของลูกหนี้การคา้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ลูกหน้ีการค้าและ

ลูกหน้ีการค้ากิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต 

ลูกหน้ีการค้าและ
ลูกหน้ีการค้ากิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 191,242,884 (93,765) 158,624,477 (10,772) 
เกนิก าหนดช าระ     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 21,765,171 (9,029) 31,405,174 (38,433) 
3 - 6 เดอืน 238,764 (1,806) 3,354 (1,733) 
6 - 12 เดอืน - - 1,139,238 (1,139,238) 
เกนิกว่า 12 เดอืน 1,062,039 (1,062,039) 10,037,339 (10,037,339) 

รวม 214,308,858 (1,166,639) 201,209,582 (11,227,515) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ลูกหน้ีการค้าและ

ลูกหน้ีการค้ากิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต 

ลูกหน้ีการค้าและ
ลูกหน้ีการค้ากิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 149,209,483 (93,765) 141,188,187 (10,772) 
เกนิก าหนดช าระ     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 18,985,470 (9,029) 26,429,690 (38,433) 
3 - 6 เดอืน 5,474 (1,806) 3,354 (1,733) 
6 - 12 เดอืน - - 1,139,238 (1,139,238) 
เกนิกว่า 12 เดอืน 1,062,039 (1,062,039) 10,037,339 (10,037,339) 

รวม 169,262,466 (1,166,639) 178,797,808 (11,227,515) 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรบัลูกหนี้ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตน้ปี 11,227,515 12,418,410 11,227,515 12,418,410 
รบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนในก าไรหรอืขาดทุน (10,060,876) (1,190,895) (10,060,876) (1,190,895) 
ยอดสิน้ปี 1,166,639 11,227,515 1,166,639 11,227,515 
 

10 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมเีครื่องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวยีน     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 721,203,689 904,512,189 416,064,088 545,186,986 
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 377,866,377 286,789,852 697,592,559 518,636,061 
   เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5,327,207 560,000,000 590,000,000 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน     
   เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ใน 
      ความตอ้งการของตลาด 331,579,089 308,122,355 - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
   เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 225,490,552 248,490,552 6,540,250,520 5,533,490,000 
   ลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิ 21,222,092 21,512,704 - - 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
หน้ีสิน     
หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
   ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าทีถ่งึก าหนด 
      ช าระภายในหนึ่งปี 36,384,614 35,063,390 35,914,904 34,945,751 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน     
   หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 8,242,323 - - - 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
   เงนิกูร้ะยะสัน้ 1,599,904,548 999,920,268 1,599,904,548 999,920,268 
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 441,539,035 457,425,456 241,881,707 302,230,256 
   เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 1,999,332,533 - 1,999,332,533 
  หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,789,187,762 1,499,345,625 2,789,187,762 1,499,345,625 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนด 
      ช าระภายในหนึ่งปี 13,477,861 11,645,272 11,150,541 10,490,055 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
   ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 388,698,243 389,950,283 384,096,619 386,254,204 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
   หุน้กู ้ 9,110,728,368 7,602,308,230 9,110,728,368 7,602,308,230 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่า 412,169,690 278,502,538 277,084,806 175,054,781 
   หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 25,618,715 18,139,155 24,848,533 17,425,355 

 

ส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ว ัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายส่วนที่หมุนเวียน เนื่องจากมีลักษณะ  
เป็นสนิทรพัย์และหนี้สนิทีห่มุนเวยีน มูลค่าตามบญัชจีงึมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม ส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิส่วนที่  
ไม่หมุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าทีก่ าหนดไวใ้นตลาดทีม่ี
การซื้อขายคล่อง ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
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มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด และประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า ถูกจดัอยู่
ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
ผูบ้รหิารและคณะท างานประเมนิมลูค่ายุตธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูค่าทุกไตรมาส 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงนิสด  
ซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาจนจบสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
มูลค่ายุติธรรมของประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน ้าค านวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงนิสด ซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณ  
ทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้บรหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัรา 
การเตบิโตทีไ่ม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิน ้าทีด่ าเนินงานอยู่ 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 
และความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม 
 
   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรม 
 

ช่วงของข้อมูล การเคลื่อนไหว 
การเพ่ิมขึ้น 

ของสมมติฐาน 
การลดลง 

ของสมมติฐาน 
งบการเงินรวม     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอ่ยู่ใน    
   ความต้องการของตลาด 

    

อตัราส่วนลดทีป่รบัค่าความเสีย่ง รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 3 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3 
ประมาณการหน้ีสิน     

อตัรอตัราส่วนลดทีป่รบัค่าความเสีย่ง รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10 

     
งบการเงินเฉพาะกิจการ     
ประมาณการหน้ีสิน     
อตัราส่วนลดทีป่รบัค่าความเสีย่ง รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10 
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รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน     
   ก าไร(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 
      ในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม  
      ผ่านก าไรขาดทุน 23,456,735 (20,650,163) - - 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
   ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูค่า   
      ยุตธิรรมของประมาณการหนี้สนิทีว่ดัมลูค่า 
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน 6,480,761 (70,367,367) 7,497,262 (75,859,717) 
 

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

         
บรษิทัรว่มทีม่สีาระส าคญั:         
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ไทย ผลติและจ าหน่าย

ไฟฟ้า 
35 35 7,568 7,328 - - 

Duong River Surface  
   Water Plant Joint  
   Stock Company 

เวยีดนา
ม 

ธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายน ้าประปา 

34 34 2,174 2,382 - - 

บรษิทัรว่มทีไ่ม่มสีาระส าคญั    3,660 3,133 - - 
รวม     13,402 12,843 - - 
         
การรว่มคา้:         
การรว่มคา้ทีไ่ม่มสีาระส าคญั    918 845 159 159 
รวม     918 845 159 159 

 
กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในการค ้าประกนัเงนิกูข้องบรษิทัร่วม โดยใชหุ้น้สามญัของบรษิทัร่วมนัน้ๆ และการค ้าประกนั
วงเงินหนังสือค ้าประกันจากธนาคารของบริษัทร่วมและการร่วมค้า โดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมและ  
การร่วมคา้นัน้ๆ 
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การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ผูบ้รหิารประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแห่งหนึ่ง 
เนื่องจากบรษิทัร่วมดงักล่าวมผีลขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน และมูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีบ่นัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน   
ในงบการเงนิของบรษิัทย่อยสูงกว่ามูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์สุทธติามสดั ส่วนการลงทุนของกลุ่มกิจการซึ่งรวมถึงค่า  
ความนิยม ดงันัน้ผู้บรหิารจงึทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมโดยค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืด้วยวธิี
มูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย ซึ่งวดัมูลค่าโดยการคดิลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบัจากการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องอาศัยดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารในการก าหนด 
ขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ในการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสด เช่น ประมาณการราคาขายน ้าต่อลูกบาศก์เมตร ประมาณการ
ปรมิาณการจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โครงสรา้งเงนิทุน อตัราการเตบิโต และอตัราคดิลดทีส่ะทอ้นความเสีย่งของ
ธุรกจิน ้าและประเทศทีล่งทุน  
 
จากการประเมนิการดอ้ยค่าโดยฝ่ายบรหิาร พบว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสูงกว่ามูลค่าตามบญัช ีดงันัน้จงึไม่มกีารตัง้ค่า
เผื่อการดอ้ยค่าส าหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  
 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีเ่กดิขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 
บรษิทั สเตลล่า พาวเวอร ์วนั จ ากดั และ บรษิทั สเตลล่า พาวเวอร ์ท ูจ ากดั   
 
เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไดท้ าสญัญาซื้อขาย
หุน้ใน บรษิทั สเตลล่า พาวเวอร ์วนั จ ากดั และ บรษิทั สเตลล่า พาวเวอร์ ทู จ ากดั กบับรษิทั เอธน่ีา พาวเวอร์ จ ากดั โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้สองบริษัทมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจด้านพลงังานแสงอาทติย์ 
หลงัจากนัน้เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ทัง้สองบรษิทัได้จดทะเบยีนเพิม่ทุน และกลุ่มบรษิทัไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิ่มเติม
ตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิทัไดจ้่ายช าระเงนิลงทุนในบรษิทั สเตลล่า 
พาวเวอร ์วนั จ ากดั เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 56.09 ลา้นบาท และบรษิทั สเตลล่า พาวเวอร ์ท ูจ ากดั เป็นจ านวนทัง้สิน้ 49.08 ลา้นบาท 
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบับรษิทัร่วม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรุปส าหรบับรษิทัร่วมทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ขอ้มูลทางการเงนิทีเ่ปิดเผย
เป็นจ านวนทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัร่วม ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามวธิส่ีวนได้เสยี 
รวมถงึการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
 
 

บริษทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 
Duong River Surface Water 
Plant Joint Stock Company 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลการด าเนินโดยสรุป     
รายได ้ 15,954,427,487 8,343,739,078 482,073,058 357,326,647 
     

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้ (13,808,052) (168,713,128) (594,593,177) (554,207,862) 
(ค่าใชจ้า่ย)ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้ 88,064,175 (11,506,533) 5,913,624 5,132,165 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี 74,256,123 (180,219,661) (588,679,553) (549,075,697) 
     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 614,114,966 488,549,948 (21,252,829) 558,089,462 
     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม 688,371,089 308,330,287 (609,932,382) 9,013,765 
     

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม - 104,964,719 - - 
     
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป     
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 10,001,369,796 7,092,051,487 242,236,511 376,472,596 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 30,077,381,681 31,300,141,030 10,718,501,147 11,112,426,812 
หนี้สนิหมุนเวยีน (5,113,461,866) (2,420,652,494) (804,368,374) (708,831,942) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน (13,341,137,461) (15,035,758,958) (6,150,565,665) (6,195,854,702) 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 21,624,152,150 20,935,781,065 4,005,803,619 4,584,212,764 
     
สดัส่วนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 34 รอ้ยละ 34 

ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม 7,568,453,253 7,327,523,373 1,361,973,230 1,558,632,340 
ค่าความนยิม - - 812,508,355 823,226,254 
มลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัรว่ม 7,568,453,253 7,327,523,373 2,174,481,585 2,381,858,594 
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บรษิทัร่วมและการร่วมคา้แต่ละรายไมม่สีาระส าคญั 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีไ่ม่มสีาระส าคญัทัง้หมด
ซึง่ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายท่ีไม่มสีาระส าคญั 3,659,416,599 3,134,096,760 
ส่วนแบ่งของกลุม่กิจการในบริษทัร่วม   
ก าไรส าหรบัปี 290,609,808 499,825,930 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 503,615,664 315,572,977 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 794,225,472 815,398,907 
   
มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของการร่วมค้าแต่ละรายท่ีไมม่ีสาระส าคญั 918,340,172 844,749,065 
ส่วนแบ่งของกลุม่กิจการในการร่วมค้า   
ก าไรส าหรบัปี 39,424,483 67,276,132 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7,458,793 22,137,604 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 46,883,276 89,413,736 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ บรษิทัย่อยดงักล่าวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ ซึง่สดัส่วน
ของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 
สถานท่ีหลกัใน
การประกอบ

ธุรกิจ/ประเทศท่ี
จดทะเบียนจดัตัง้ 

 
ส่วนได้เสียในความเป็น
เจ้าของท่ีถือโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียในความเป็น
เจ้าของท่ีถือโดยกลุ่ม

กิจการ 

ส่วนได้เสียในความเป็น
เจ้าของท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ เงินลงทุนในวิธีราคาทุน 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
ช่ือ ลกัษณะของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 

           
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั ไทย พฒันาบรหิารและจดัการ

ทรพัยากรน ้า 
100 100 - - - - 301 301 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั ไทย ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 - - - - 9,178 9,178 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากดั ไทย ลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100 100 - - 7,270 7,270 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จ ากดั ไทย ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 100 100 - - 750 750 

 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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13 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
  

งบการเงินรวม 
  

      
 

ระบบผลิต 
 

ระบบผลิต
ไฟฟ้า 

  
 

สิทธิการใช้ ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   น ้าเพ่ือ ระบบ แผงพลงังาน งานระหวา่ง  
 

ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องมอื เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ อตุสาหกรรม บ าบดัน ้าเสีย แสงอาทิตย ์ ก่อสรา้ง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
             

วนัท่ี 1 มกราคม พ .ศ. 2564             
ราคาทุน 215,519,079 36,211,083 276,191,180 172,017,458 15,522,509 11,932,142 2,365,632,419 1,180,139,975 347,402,055 938,578,140 490,873,447 6,050,019,487 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,945,207) (13,548,199) (56,217,903) (91,234,219) (9,017,417) (3,948,640) (504,412,949) (241,142,914) (44,039,232) (41,507,198) - (1,011,013,878) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 209,573,872 22,662,884 219,973,277 80,783,239 6,505,092 7,983,502 1,861,219,470 938,997,061 303,362,823 897,070,942 490,873,447 5,039,005,609 
             

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
   31 ธนัวาคม พ .ศ. 2564             
ราคาตามบญัชตีน้ปี  - สุทธ ิ 209,573,872 22,662,884 219,973,277 80,783,239 6,505,092 7,983,502 1,861,219,470 938,997,061 303,362,823 897,070,942 490,873,447 5,039,005,609 
เพิม่ขึน้ 69,669,570 24,600,645 - 10,653,221 858,831 3,163,663 7,341,608 - 11,992,830 184,140 598,016,429 726,480,937 
การโอนยา้ย - - 328,120 4,968,824 - - 38,551,531 235,023,671 - 328,193,168 (607,065,314) - 
จ าหน่าย (36,983,881) - - (8,747) (1,110,778) (102,522) (836,691) - - - - (39,042,619) 
ปรบัปรุงรายการ - - - - - - - - - (957,500) - (957,500) 
ค่าเสื่อมราคา (6,535,980) (10,851,405) (9,449,596) (11,664,242) (2,317,858) (3,288,879) (97,344,870) (47,240,012) (12,380,453) (74,314,563) - (275,387,858) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 
   จากการแปลงค่างบการเงนิ - - 559,402 1,381,081 14,942 - 1,994,886 673,659 - - - 4,623,970 
ราคาตามบญัชสิน้ปี - สุทธ ิ 235,723,581 36,412,124 211,411,203 86,113,376 3,950,229 7,755,764 1,810,925,934 1,127,454,379 302,975,200 1,150,176,187 481,824,562 5,454,722,539 
             

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2564             
ราคาทุน 246,643,980 59,899,396 277,103,425 189,096,498 11,916,108 12,133,925 2,412,677,898 1,415,866,871 359,394,885 1,265,997,948 481,824,562 6,732,555,496 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (10,920,399) (23,487,272) (65,692,222) (102,983,122) (7,965,879) (4,378,161) (601,751,964) (288,412,492) (56,419,685) (115,821,761) - (1,277,832,957) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 235,723,581 36,412,124 211,411,203 86,113,376 3,950,229 7,755,764 1,810,925,934 1,127,454,379 302,975,200 1,150,176,187 481,824,562 5,454,722,539 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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งบการเงินรวม 

  
      

 
ระบบผลิต 

 
ระบบ 

ผลิตไฟฟ้า 
  

 
สิทธิการใช้ ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   น ้าเพ่ือ ระบบ แผงพลงังาน งานระหวา่ง  

 
ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องมอื เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ อตุสาหกรรม บ าบดัน ้าเสีย แสงอาทิตย ์ ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
             
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
   31 ธนัวาคม พ .ศ. 2565             
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 235,723,581 36,412,124 211,411,203 86,113,376 3,950,229 7,755,764 1,810,925,934 1,127,454,379 302,975,200 1,150,176,187 481,824,562 5,454,722,539 
เพิม่ขึน้ 126,765,518 20,926,959 - 15,047,088 1,550,557 - 8,814,745 927,577 - 111,560 1,339,241,729 1,513,385,733 
การโอนยา้ย - 924,844 (11,418) 1,556,567 - - 230,094,559 143,875,440 121,805,613 517,261,146 (1,015,506,751) - 
จ าหน่าย - - - - (57,839) - - - - - - (57,839) 
ค่าเสื่อมราคา (11,625,153) (11,696,299) (9,470,256) (13,809,660) (1,987,146) (2,659,052) (101,106,888) (56,013,287) (16,035,618) (95,305,505) - (319,708,864) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 
   จากการแปลงค่างบการเงนิ - - 2,465 18,485 1,789 - (4,309) 3,283 (2,945,044) - - (2,923,331) 
ราคาตามบญัชสิน้ปี - สุทธ ิ 350,863,946 46,567,628 201,931,994 88,925,856 3,457,590 5,096,712 1,948,724,041 1,216,247,392 405,800,151 1,572,243,388 805,559,540 6,645,418,238 
             
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2565             
ราคาทุน 373,409,498 68,933,752 277,087,397 205,692,392 12,540,440 12,133,925 2,651,560,769 1,560,665,652 478,170,478 1,783,370,654 805,559,540 8,229,124,497 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (22,545,552) (22,366,124) (75,155,403) (116,766,536) (9,082,850) (7,037,213) (702,836,728) (344,418,260) (72,370,327) (211,127,266) - (1,583,706,259) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 350,863,946 46,567,628 201,931,994 88,925,856 3,457,590 5,096,712 1,948,724,041 1,216,247,392 405,800,151 1,572,243,388 805,559,540 6,645,418,238 
 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        ระบบผลิต     

สิทธิการใช้ ส่วนปรบัปรุง อาคารและ  อปุกรณ์และ   น ้าเพ่ือ ระบบ งานระหว่าง  
 

ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ อตุสาหกรรม บ าบดัน ้าเสีย ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
            
วนัท่ี 1 มกราคม พ  .ศ. 2564            
ราคาทุน 152,146,409 29,882,216 271,273,919 157,160,563 15,296,969 11,932,142 2,154,352,465 709,289,323 315,759,880 13,606,665 3,830,700,551 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,250,933) (13,214,886) (56,086,119) (87,021,883) (8,982,914) (3,948,640) (489,074,541) (132,405,628) (43,228,808) - (837,214,352) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 148,895,476 16,667,330 215,187,800 70,138,680 6,314,055 7,983,502 1,665,277,924 576,883,695 272,531,072 13,606,665 2,993,486,199 
            
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
   31 ธนัวาคม พ .ศ. 2564            
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 148,895,476 16,667,330 215,187,800 70,138,680 6,314,055 7,983,502 1,665,277,924 576,883,695 272,531,072 13,606,665 2,993,486,199 
เพิม่ขึน้ 34,213,696 24,600,645 - 7,650,402 808,492 3,163,663 5,553,844 - 11,992,830 124,406,848 212,390,420 
การโอนยา้ย - - - - - - 9,785,000 - - (9,785,000) - 
จ าหน่าย (36,983,881) - - (8,747) (1,110,778) (102,522) - - - - (38,205,928) 
ค่าเสื่อมราคา (3,298,089) (10,502,761) (9,152,668) (9,850,588) (2,239,917) (3,288,879) (87,912,570) (25,733,453) (11,325,714) - (163,304,639) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 142,827,202 30,765,214 206,035,132 67,929,747 3,771,852 7,755,764 1,592,704,198 551,150,242 273,198,188 128,228,513 3,004,366,052 
            
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ . 2564            
ราคาทุน  147,815,436   53,570,529  271,273,919 164,798,465 11,615,971 12,133,925 2,169,691,309 709,289,323 327,752,710 128,228,513 3,996,170,100 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (4,988,234)  (22,805,315) (65,238,787) (96,868,718) (7,844,119) (4,378,161) (576,987,111) (158,139,081) (54,554,522) - (991,804,048) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 142,827,202 30,765,214 206,035,132 67,929,747 3,771,852 7,755,764 1,592,704,198 551,150,242 273,198,188 128,228,513 3,004,366,052 

 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        ระบบผลิต     

สิทธิการใช้ ส่วนปรบัปรุง อาคารและ  อปุกรณ์และ   น ้าเพ่ือ ระบบ งานระหว่าง  
 

ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ อตุสาหกรรม บ าบดัน ้าเสีย ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
            
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
   31 ธนัวาคม พ .ศ . 2565            
ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 142,827,202 30,765,214 206,035,132 67,929,747 3,771,852 7,755,764 1,592,704,198 551,150,242 273,198,188 128,228,513 3,004,366,052 
เพิม่ขึน้ 98,855,479 14,614,915 - 13,403,997 1,527,293 - 8,604,144 927,577 - 290,081,529 428,014,934 
การโอนยา้ย - 924,844 - 1,174,550 - - 223,944,870 143,875,440 43,630,178 (413,549,882) - 
จ าหน่าย - - - - (57,839) - - - - - (57,839) 
ค่าเสื่อมราคา (6,212,482) (10,916,879) (9,152,668) (11,080,660) (1,892,338) (2,659,052) (91,204,795) (32,720,008) (12,766,373) - (178,605,255) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 235,470,199 35,388,094 196,882,464 71,427,634 3,348,968 5,096,712 1,734,048,417 663,233,251 304,061,993 4,760,160 3,253,717,892 
            
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ . 2565            
ราคาทุน 246,670,915 56,292,842 271,273,919 179,377,012 12,217,208 12,133,925 2,402,240,323 854,092,340 371,382,888 4,760,160 4,410,441,532 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (11,200,716) (20,904,748) (74,391,455) (107,949,378) (8,868,240) (7,037,213) (668,191,906) (190,859,089) (67,320,895) - (1,156,723,640) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 235,470,199 35,388,094 196,882,464 71,427,634 3,348,968 5,096,712 1,734,048,417 663,233,251 304,061,993 4,760,160 3,253,717,892 

 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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ตน้ทุนการกูย้มืทีไ่ดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยใ์นระหว่างปีและอยู่ในรายการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนการกูย้มื 13,387,242 3,972,132 - - 
อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุน (รอ้ยละ) 2.74 2.81 - - 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า ซึง่จดัประเภทเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สทิธกิารใชท้ีด่นิ 350,863,946 235,723,581 235,470,199 142,827,202 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 40,947,744 30,147,664 30,004,364 24,673,750 
ยานพาหนะ 5,096,713 7,755,764 5,096,713 7,755,764 
รวม 396,908,403 273,627,009 270,571,276 175,256,716 
 
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์สทิธกิารใชซ้ึ่งแสดงรวมในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
เป็นจ านวน 146,506,338 บาท และ 112,434,255 บาท (พ.ศ. 2564: 96,986,523 บาท และ 61,530,649 บาท) ตามล าดบั 
 
จ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัย์ 
มมีลูค่าต ่า 3,024,475 3,212,643 2,937,740 2,993,360 
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 36,124,013 27,753,229 28,027,535 22,187,641 
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14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการด าเนินการ

ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพื่ออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

สิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอรแ์ละ

โปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 2,269,769,461 4,745,809 2,274,515,270 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (282,878,604) (3,724,276) (286,602,880) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,986,890,857 1,021,533 1,987,912,390 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,986,890,857 1,021,533 1,987,912,390 
เพิม่ขึน้ - 5,203,445 5,203,445 
ค่าตดัจ าหน่าย (46,466,500) (936,723) (47,403,223) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,940,424,357 5,288,255 1,945,712,612 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 2,269,769,461 9,949,254 2,279,718,715 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (329,345,104) (4,660,999) (334,006,103) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,940,424,357 5,288,255 1,945,712,612 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,940,424,357 5,288,255 1,945,712,612 
เพิม่ขึน้ - 9,703,730 9,703,730 
ค่าตดัจ าหน่าย (46,466,499) (1,212,221) (47,678,720) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,893,957,858 13,779,764 1,907,737,622 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 2,269,769,461 19,652,984 2,289,422,445 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (375,811,603) (5,873,220) (381,684,823) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,893,957,858 13,779,764 1,907,737,622 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สิทธิในการด าเนินการ

ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพื่ออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

สิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอรแ์ละ

โปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 2,226,155,408 4,735,300 2,230,890,708 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (282,147,321) (3,723,071) (285,870,392) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,944,008,087 1,012,229 1,945,020,316 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,944,008,087 1,012,229 1,945,020,316 
เพิม่ขึน้ - 2,224,319 2,224,319 
ค่าตดัจ าหน่าย (45,594,219) (826,400) (46,420,619) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,898,413,868 2,410,148 1,900,824,016 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 2,226,155,408 6,959,619 2,233,115,027 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (327,741,540) (4,549,471) (332,291,011) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,898,413,868 2,410,148 1,900,824,016 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,898,413,868 2,410,148 1,900,824,016 
เพิม่ขึน้ - 9,355,235 9,355,235 
ค่าตดัจ าหน่าย (45,594,218) (915,619) (46,509,837) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,852,819,650 10,849,764 1,863,669,414 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 2,226,155,408 16,314,854 2,242,470,262 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (373,335,758) (5,465,090) (378,800,848) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,852,819,650 10,849,764 1,863,669,414 
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15 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนยิมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด ทีถู่กก าหนดตามส่วนงานธุรกจิ ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ธุรกจิพลงังาน 2,162,207,653 2,162,207,653 - - 
ธุรกจิน ้า 610,669,873 610,669,873 597,693,413 597,693,413 
รวม 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413 
 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการ
จ าหน่าย โดยใชเ้ทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม การค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการ
กระแสเงนิสดซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้บรหิาร กระแสเงนิสด
หลงัจากปีที ่5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตทีไ่ม่สูงกว่าอตัราการเตบิโตเฉลี่ยของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู่ 
 
ขอ้สมมตทิีส่ าคญัใชใ้นการค านวณมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
อตัราการเตบิโต (3.2) 0.4 
อตัราคดิลด 5.2 3.9 
 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาก าไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีทีผ่่านมาประกอบกบัการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ใช้สอดคล้องกับการคาดการณ์อตัราการเติบโตที่รวมอยู่ใน
รายงานของอุตสาหกรรม อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงานนัน้ๆ 
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี หากขอ้สมมติที่ใช้ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในการ
จ าหน่ายเปลีย่นแปลงเป็นดงันี้ 
 
 ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
อตัราการเตบิโต (4.7) (6.2) 
อตัราคดิลด 6.9 7.3 
 

16 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงรายการสุทธติามหน่วย
ภาษ ีประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,789,987 758,644 - - 
 หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (80,868,873) (89,809,248) (36,185,748) (49,671,857) 
รวม (77,078,886) (89,050,604) (36,185,748) (49,671,857) 
 
สนิทรพัย ์ (หนี้สนิ) ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธ ิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย
รายละเอยีด ดงันี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 655,709,265 636,369,815 626,062,019 614,883,660 
 หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (732,788,151) (725,420,419) (662,247,767) (664,555,517) 
รวม (77,078,886) (89,050,604) (36,185,748) (49,671,857) 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

รายการท่ีรบัรู้ใน 
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีรบัรู้ 
ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

รายการท่ีรบัรู้ใน 
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีรบัรู้ 
ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - - 1,648,465 - 1,648,465 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 2,483,682 (238,179) - 2,245,503 (2,012,175) - 233,328 
เงนิรบัล่วงหน้า 534,962 (246,594) - 288,368 4,453,406 - 4,741,774 
ประมาณการเพื่อการซ่อมแซม 362,050 (362,050) - - - - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 48,457,673 9,374,706 - 57,832,379 26,799,205 - 84,631,584 
เงนิสดจ่ายเพื่อการรบัโอนธุรกจิน ้า 496,603,858 (10,976,000) - 485,627,858 (10,976,000) - 474,651,858 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 69,542,225 1,387,036 14,073,473 85,002,734 1,309,989 (1,296,152) 85,016,571 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 4,514,019 858,954 - 5,372,973 752,543 (1,339,831) 4,785,685 
 622,498,469 (202,127) 14,073,473 636,369,815 21,975,433 (2,635,983) 655,709,265 
        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (37,254,502) 4,130,036 - (33,124,466) (4,691,347) - (37,815,813) 
ค่าเสื่อมราคา (282,211,355) 14,255,409 - (267,955,946) 14,211,468 - (253,744,478) 
สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ (45,932,402) (8,457,280) - (54,389,682) (24,221,503) - (78,611,185) 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิาร 
จดัการน ้าเสยี (375,655,315) 7,554,900 - (368,100,415) 7,554,900 - (360,545,515) 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัช ี (1,344,134) (373,135) - (1,717,269) (353,891) - (2,071,160) 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกู ้ (461,794) 329,153 - (132,641) 132,641 - - 
 (742,859,502) 17,439,083 - (725,420,419) (7,367,732) - (732,788,151) 
        

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (120,361,033) 17,236,956 14,073,473 (89,050,604) 14,607,701 (2,635,983) (77,078,886) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

รายการท่ีรบัรู้ใน 
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีรบัรู้ 
ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

รายการท่ีรบัรู้ใน 
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีรบัรู้ 
ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 2,483,682 (238,179) - 2,245,503 (2,012,175) - 233,328 
เงนิรบัล่วงหน้า 534,962 (246,594) - 288,368 4,453,406 - 4,741,774 
ประมาณการเพื่อการซ่อมแซม 362,051 (362,051) - - - - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 34,787,729 2,321,238 - 37,108,967 20,538,102 - 57,647,069 
เงนิสดจ่ายเพื่อการรบัโอนธุรกจิน ้า 496,603,858 (10,976,000) - 485,627,858 (10,976,000) - 474,651,858 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 67,742,254 1,325,794 15,171,943 84,239,991 1,261,766 (1,499,452) 84,002,305 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 4,514,019 858,954 - 5,372,973 752,543 (1,339,831) 4,785,685 
 607,028,555 (7,316,838) 15,171,943 614,883,660 14,017,642 (2,839,283) 626,062,019 
        
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ค่าเสื่อมราคา (282,211,355) 14,255,409 - (267,955,946) 14,211,468 - (253,744,478) 
สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ (33,037,659) (2,013,683) - (35,051,342) (19,062,912) - (54,114,254) 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิาร
จดัการน ้าเสยี (367,078,763) 7,380,444 - (359,698,319) 7,380,444 - (352,317,875) 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัช ี (1,344,134) (373,135) - (1,717,269) (353,891) - (2,071,160) 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกู ้ (461,794) 329,153 - (132,641) 132,641 - - 
 (684,133,705) 19,578,188 - (664,555,517) 2,307,750 - (662,247,767) 
        

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (77,105,150) 12,261,350 15,171,943 (49,671,857) 16,325,392 (2,839,283) (36,185,748) 
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สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชสี าหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกินจ านวนที่เป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิได้ 
ทีเ่กดิจากรายการขาดทุนทีส่ามารถยกไปเพื่อหกักลบกบัก าไรทางภาษใีนอนาคต ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายการขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ 189,352,248 222,602,286 - 8,749,907 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีไ่ม่ไดร้บัรู ้ 37,870,450 44,520,457 - 1,749,981 
ปีทีห่มดอาย ุ พ.ศ. 2566-2570 พ.ศ. 2565-2569 - พ.ศ. 2568 
 

17 เงินกู้และหุ้นกู้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
รายการหมุนเวยีน   
เงนิกูร้ะยะสัน้ 1,599,904,548 999,920,268 
เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 1,999,332,533 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,789,187,762 1,499,345,625 
 4,389,092,310 4,498,598,426 
   
รายการไม่หมุนเวียน   
หุน้กู ้ 9,110,728,368 7,602,308,230 
 9,110,728,368 7,602,308,230 
   
รวม 13,499,820,678 12,100,906,656 
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การเปลีย่นแปลงในเงนิกูแ้ละหุน้กูท้ีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิในระหว่างปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินกู้ระยะสัน้ เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2564 - 4,872,764,966 7,993,385,529 12,866,150,495 
กระแสเงนิสดรบั 3,300,000,000 - 3,500,000,000 6,800,000,000 
กระแสเงนิสดจ่าย (2,303,305,890) (2,875,000,000) (2,394,877,000) (7,573,182,890) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมเงนิกู ้ 3,226,158 1,567,567 3,145,326 7,939,051 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2564 999,920,268 1,999,332,533 9,101,653,855 12,100,906,656 
กระแสเงนิสดรบั 2,500,000,000 - 4,300,000,000 6,800,000,000 
กระแสเงนิสดจ่าย (1,901,340,000) (2,000,000,000) (1,505,864,000) (5,407,204,000) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมเงนิกู ้ 1,324,280 667,467 4,126,275 6,118,022 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2565 1,599,904,548 - 11,899,916,130 13,499,820,678 
 
ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูร้ะยะยาวและหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัช ี - 1,999,332,533 11,899,916,130 9,101,653,855 
มลูค่ายุตธิรรม - 1,999,332,533 11,857,734,572 9,125,189,162 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูส่้วนทีห่มุนเวยีนมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั  
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ระยะยาว ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ที่อตัรารอ้ยละ 2.90 
และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ อ้างอิงจากราคาตราสารหนี้ที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรบั (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย ซึง่ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
สดัส่วนเงนิกู้และหุน้กู้ของกลุ่มกจิการและบรษิทัทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที่ คอื รอ้ยละ 100 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 100) ของเงนิกู้
ทัง้หมด  
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อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
เงนิกูร้ะยะยาว - 2.90 
หุน้กู ้ 1.48 - 3.70 1.97 - 3.66 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูร้ะยะยาวและหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภายใน 1 ปี - 1,999,332,533 2,789,187,762 1,499,345,625 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - - 7,612,165,872 6,103,921,606 
เกนิ 5 ปี - - 1,498,562,496 1,498,386,624 
รวม - 1,999,332,533 11,899,916,130 9,101,653,855 
 

18 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หนี้การคา้ 281,674,094 234,236,057 92,307,776 82,005,695 
เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 27) 55,508,885 132,918,429 56,167,167 133,330,862 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 31,925,815 18,378,488 21,303,684 15,355,339 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 71,174,387 71,254,148 71,174,387 71,254,148 
รายไดร้บัล่วงหน้า 33,441,777 1,441,843 23,708,874 1,441,843 
อื่นๆ 1,255,855 638,334 928,693 284,213 
รวม 474,980,813 458,867,299 265,590,581 303,672,100 
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19 ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า 
 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกิจน ้าเป็นค่าตอบแทนรายปีตามสญัญาพนัธมติรทางธุรกิจ และสญัญาเช่าด าเนินการผลติและ
จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี เกณฑ์ในการค านวณค่าตอบแทนรายปีคดิเป็นรอ้ยละ  1 ในระยะเวลา 
3 ปีแรก นับตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม พ  .ศ . 2559 และ รอ้ยละ 3 ในระยะเวลาปีที ่4 - 50 ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจน ้า 
ในโครงการก่อนหกัค่าใชจ้่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัชตีน้ปี 425,013,673 347,711,124 421,199,955 338,711,268 
ประมาณการเพิม่ขึน้(ลดลง)ระหว่างปี (6,480,761) 70,367,367 (7,497,262) 75,859,717 
จ่ายช าระระหว่างปี (34,121,719) (30,437,043) (33,990,425) (30,324,552) 
ดอกเบีย้จ่าย (หมายเหตุ 23) 40,671,664 37,372,224 40,299,255 36,953,522 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี 425,082,857 425,013,673 420,011,523 421,199,955 
 

20 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
ยอดตน้ปี 26,864,865 22,570,095 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,322,383 3,856,250 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 440,335 438,520 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (6,699,156) - 
ยอดสิน้ปี 23,928,427 26,864,865 
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
อตัราคดิลด 2.22 1.98 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 6.00 5.50 
อตัราการลาออก 3.82 - 14.33 9.00 - 15.00 
อายุเกษยีณ 55 ปี 55 ปี 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 การเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

 
การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ 

 
การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
       

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 1  รอ้ยละ 1  

ลดลงรอ้ยละ 
7.36  

ลดลงรอ้ยละ 
5.04 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
8.41 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5.65 

อตัราการเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
8.92 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
7.41 

ลดลงรอ้ยละ 
7.95 

ลดลงรอ้ยละ 
6.72 

อตัราการลาออก  รอ้ยละ 20  รอ้ยละ 1  

ลดลงรอ้ยละ 
8.90 

ลดลงรอ้ยละ 
5.45 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10.51 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
2.98 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้นี้อา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัิ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสมัพนัธ์กัน ในการค านวณ  
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบั
การค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
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21 เงินปันผล 
 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลในอตัรา 
0.16 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 612 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลในอตัรา 0.06 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 229.50 ล้านบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 
 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลในอตัรา 
0.16 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 612 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลในอตัรา 0.09 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 354 ล้านบาท บรษิัทจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 
 

22 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิปันผลรบั 35,354,252 50,003,253 531,285,986 1,270,925,985 
ดอกเบีย้รบั 14,533,143 13,026,289 190,671,971 179,235,980 
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 16,115,723 16,952,638 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 133,052,509 306,564,106 21,053 - 
ก าไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใน     
   ตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม  
   ผ่านก าไรขาดทุน 23,456,734 - - - 
อื่นๆ 5,907,340 3,813,372 1,373,913 3,750,217 
รวม 228,419,701 390,359,658 723,352,923 1,453,912,182 
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23 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 38,141,345 103,874,712 39,648,518 104,343,714 
หุน้กู ้ 306,202,910 247,603,709 318,082,979 248,739,525 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 22,676,141 14,547,941 15,346,052 9,518,431 
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ 5,450,554 3,957,594 5,450,554 3,957,594 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 40,671,664 37,372,224 40,299,255 36,953,522 
อื่นๆ - 1,960,369 - - 
รวม 413,142,614 409,316,549 418,827,358 403,512,786 
 

24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 182,274,147 128,728,642 176,390,129 124,917,983 
ค่าเสื่อมราคา 319,708,864 275,387,856 178,605,255 163,304,638 
ค่าตดัจ าหน่าย 47,678,720 47,403,223 46,509,837 46,420,618 
ค่าเช่า 4,687,064 2,337,297 3,794,808 2,114,948 
ค่าทีป่รกึษา 33,348,018 26,364,252 23,091,679 21,492,727 
ตน้ทุนน ้าดบิ 807,862,506 764,430,473 800,929,139 759,763,787 
 

25 ผลประโยชน์(ค่าใช้จา่ย)ภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 61,264,734 31,481,181 26,508,734 - 
การปรบัปรุงจากปีก่อน (833,800) 14,383 - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 16) (14,607,701) (17,236,956) (16,325,392) (12,261,350) 
รวม 45,823,233 14,258,608 10,183,342 (12,261,350) 
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ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณ
กบัอตัราภาษ ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 499,965,989 749,772,112 591,623,987 1,270,294,736 
หกั  ก าไรของกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้ (124,996,548) (151,089,824) - (18,039,087) 
 ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม 

     และการร่วมคา้ (155,872,887) (317,339,443) - - 
 219,096,554 281,342,845 591,623,987 1,252,255,649 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20 43,819,311 56,268,569 118,324,797 250,451,130 
ผลกระทบ:     
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (43,656,517) (76,467,391) (122,582,590) (266,446,546) 
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษ ี 17,120,025 11,714,439 16,781,651 11,347,351 
รายจ่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ (845,151) (12,809) (845,151) (12,809) 
การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษ ี
    ทีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (3,957,227) (8,182,879) (1,495,365) (7,600,476) 
ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์   
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 34,176,592 31,056,780 - - 
การปรบัปรุงจากงวดก่อน (833,800) 14,383 - - 
ผลต่างของอตัราภาษทีีก่ลุ่มกจิการด าเนิน 
      กจิการอยู ่ - (132,484) - - 
ภาษเีงนิได ้ 45,823,233 14,258,608 10,183,342 (12,261,350) 
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ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 
   จากการแปลงค่างบการเงนิ (11,602,403) - (11,602,403) (16,727,033) - (16,727,033) 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั       
   ผลประโยชน์พนักงาน 6,699,156 (1,339,831) 5,359,325 - - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
   ของบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 625,914,277 - 625,914,277 530,165,589 - 530,165,589 
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิ 
  ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 6,480,761 (1,296,152) 5,184,609 (70,367,367) 14,073,473 (56,293,894) 
รวม 627,491,791 (2,635,983) 624,855,808 443,071,189 14,073,473 457,144,662 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั       
   ผลประโยชน์พนักงาน 6,699,156 (1,339,831) 5,359,325 - - - 
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิ 
  ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 7,497,262 (1,499,452) 5,997,810 (75,859,717) 15,171,943 (60,687,774) 
รวม 14,196,418 (2,839,283) 11,357,135 (75,859,717) 15,171,943 (60,687,774) 

 
26 ก าไรต่อหุ้น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ )บาท(  454,142,761 735,513,498 581,440,645 1,282,556,086 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก )หุน้(  3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 
     
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน )บาท(  0.12 0.19 0.15 0.34 
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27 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  (มหาชน) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 70.45 ซึ่งมบีรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั )มหาชน (  เป็นบรษิัทใหญ่ขัน้สูงสุด จ านวนที่เหลอืร้อยละ 29.55  
ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
รายการระหว่างกนั 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษทัใหญ่ขัน้สูงสุด     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,894,954 4,385,543 2,756 71,447 
ค่าบรกิาร 6,123,660 5,613,355 6,123,660 5,613,355 
ค่าบรหิารงาน 13,925,000 1,020,000 13,925,000 1,020,000 
ค่าใชจ้่ายอื่น 2,181,248 1,672,071 2,181,248 1,672,071 
     
บริษทัใหญ ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 14,243,636 59,483,123 14,243,636 59,483,123 
ค่าบรหิารงาน 27,888,000 41,520,000 27,888,000 41,520,000 
ค่าโฆษณา 420,000 420,000 - - 
ดอกเบีย้จ่าย 3,099,113 3,075,328 3,099,113 3,075,328 
ค่าใชจ้่ายอื่น 192,791 205,658 192,791 205,658 
     
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - - 369,181,794 321,095,049 
เงนิปันผลรบั - - 531,285,986 1,270,925,985 
ดอกเบีย้รบั - - 186,266,103 177,151,133 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 205,209,835 213,228,817 205,209,835 213,228,817 
รายไดอ้ื่น 16,323,266 16,999,920 - - 
     
การร่วมค้า     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 13,842,564 12,517,697 13,542,564 12,217,697 
ดอกเบีย้รบั 9,445,610 10,486,301 - - 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,117,088 6,921,768 5,226,035 4,778,506 
ตน้ทุนน ้าดบิ 125,577,247 696,687,647 125,577,247 696,687,647 
ค่าบรกิาร 2,812,654 2,987,650 904,310 605,400 
ค่าไฟฟ้า 744,596 809,323 744,596 809,323 
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธดิ าเนินการผลติ     
   และจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 8,692,000 8,692,000 8,692,000 8,692,000 
ค่าโฆษณา 876,576 600,000 276,576 - 
ค่าควบคมุงาน 2,460,000 2,460,000 2,460,000 2,460,000 
ดอกเบีย้จ่าย 17,600,103 9,781,016 10,926,161 4,998,400 
ค่าใชจ้่ายอื่น 490,391 352,145 437,903 337,795 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ยอดคงคา้ง 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหน้ี     
บรษิทัใหญข่ัน้สงูสุด 899,763 691,039 - 19,325 
บรษิทัใหญ ่ 10,161 10,161 - - 
บรษิทัย่อย - - 495,586,585 350,221,360 
บรษิทัร่วม 18,651,186 19,636,895 14,838,329 15,403,192 
การร่วมคา้ 3,286,715 3,550,704 1,476,719 1,712,010 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,401,369 1,116,744 5,373,202 871,131 
รวม 28,249,194 25,005,543 517,274,835 368,227,018 
     
เจ้าหน้ี     
บรษิทัใหญข่ัน้สงูสุด 1,350,847 412,935 1,350,847 412,935 
บรษิทัใหญ ่ 31,228,840 47,045,045 31,228,840 47,045,045 
บรษิทัย่อย - - 697,105 440,886 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 22,929,198 85,460,449 22,890,375 85,431,996 
รวม 55,508,885 132,918,429 56,167,167 133,330,862 
     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
บรษิทัใหญข่ัน้สงูสุด 15,970,003 18,823,420 15,970,003 18,823,420 
บรษิทัใหญ ่ 60,077,519 59,615,579 60,077,519 59,615,579 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 316,056,586 189,536,213 190,264,145 90,693,168 
รวม 392,104,108 267,975,212 266,311,667 169,132,167 
     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
บรษิทัใหญแ่ละกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 425,082,857 425,013,673 420,011,523 421,199,955 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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เงนิใหกู้แ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บรษิทัย่อย - - 7,100,250,520 6,123,490,000 
บรษิทัร่วม - 5,327,207 - - 
การร่วมคา้ 225,490,552 248,490,552 - - 
รวม 225,490,552 253,817,759 7,100,250,520 6,123,490,000 
 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.91 ต่อปี  
(พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 2.79 ต่อปี)  เงนิใหกู้้ยมืส่วนทีบ่รษิทัจะไม่เรยีกช าระคนืภายใน  12 เดอืน จะจดัประเภทเป็นเงนิใหกู้ย้มื
ระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วม เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการกูย้มืปกต ิเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืภายใน 1 ปี และ
ไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 ต่อปี 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการกูย้มืปกต ิเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืภายใน 7 ปี และ 
10 ปี เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปี และ ลบรอ้ยละ 1 ต่อปี ตามล าดบั 
(พ.ศ. 2564 : MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปีส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กี าหนดช าระคนืภายใน 7 ปี)  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้แ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ยอดตน้ปี 253,817,759 248,490,552 6,123,490,000 6,071,490,000 
เพิม่ขึน้ 27,000,000 5,327,207 1,214,760,520 1,840,000,000 
รบัช าระ (55,753,072) - (238,000,000) (1,788,000,000) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 425,865 - - - 
ยอดสิน้ปี 225,490,552 253,817,759 7,100,250,520 6,123,490,000 
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ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 
 

ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทน
ทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 61,405,722 45,375,311 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,686,902 2,603,343 
รวม 63,092,624 47,978,654 

 

28 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

งานระหว่างก่อสรา้ง 455,343,288 458,090,784 40,963,540 55,906,920 
 

หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
 

ธนาคารไดอ้อกหนังสอืค ้าประกนัในนามกลุ่มกจิการและบรษิทัดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สกลุเงินบาท     
งานระหว่างก่อสรา้ง 9,517,000 9,169,200 8,625,000 7,607,200 
การปฏบิตัติามสญัญากบักลุ่มพลงังาน 114,701,948 111,053,245 - - 
อื่นๆ 32,787,719 1,352,719 352,719 352,719 
รวม 157,006,667 121,575,164 8,977,719 7,959,919 
สกลุเงินเหรียญสหรฐั     
การปฏบิตัติามสญัญากบักลุ่มพลงังาน 5,693,918 5,520,034 - - 
รวม 5,693,918 5,520,034 - - 
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29 เหตุการณ์ส าคญั 
 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (WHAUP (SG) 2DR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
กลุ่มกิจการ ได้ยื่นหนังสอืต่อ Vietnam International Arbitration Center (VIAC) ในประเทศเวยีดนามเพื่อเริม่กระบวนการ 
อนุญาโตตุลาการกบับรษิทั Aqua One Water Corporation (Aqua One) ในฐานะทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั Duong River 
Surface Water Plant Joint Stock Company (SDWTP) และ Mr.Do Tat Thang ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้ Aqua One 
และ Mr. Do Tat Thang ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ระบุในสญัญาซื้อขายหุ้น เนื่องจาก SDWTP ไม่สามารถน าใบรบัรองการจด
ทะเบยีนการลงทุน (Investment Registration Certificate : IRC) ที่ได้ม ีการแก้ไขเพิม่เตมิ (Amended IRC) ซึ่งรวมถึงการ
แกไ้ขก าลงัการผลติของโครงการ SDWTP มามอบใหแ้ก่ WHAUP (SG) 2DR ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาซื้อขาย
หุน้ ทัง้นี้ภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้ดงักล่าว WHAUP (SG) 2DR มสีทิธขิายหุน้ SDWTP ทีถ่อือยู่ทัง้หมดคนืใหแ้ก่ Aqua One 
และ Mr. Do Tat Thang ในราคาที ่WHAUP (SG) 2DR ไดช้ าระค่าหุน้ไปพรอ้มกับต้นทุนการถอืครอง (Carrying Cost) นับ
จากวนัที่ WHAUP (SG) 2DR ได้จ่ายเงนิค่าหุ้น จนถึงวนัที่ WHAUP (SG) 2DR ได้รบัช าระเงนิค่าหุ้นคนืครบตามจ านวน  
หาก SDWTP ไม่สามารถน า Amended IRC มามอบใหแ้ก่ WHAUP (SG) 2DR ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 WHAUP (SG) 2DR ได้รบัส าเนาค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2565 โดยให้ Aqua One และ Mr. Do Tat Thang ซื้อหุ้นจาก WHAUP (SG) 2DR เป็นจ านวนเงินรวมทัง้หมด 
1,886,265,957,000 ดองเวยีดนาม บวกกบัตน้ทุนการถอืครอง นับจากวนัที ่WHAUP (SG) 2DR ไดจ้่ายเงนิค่าหุน้จนถงึวนัที ่
WHAUP (SG) 2DR ไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้คนืครบทัง้หมด ทัง้นี้บรษิทัอยู่ในระหว่างการพจิารณาหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัแผนการ
ลงทุนในบรษิทั SDWTP และการด าเนินการตามขัน้ตอนตามกฎหมายทีจ่ าเป็น 
 
อย่างไรกต็ามเหตุการณ์ขา้งต้นไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 

30 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
เมื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 บรษิัทได้ออกหุน้กู้ครัง้ที ่1/2566 จ านวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกและเสนอขาย
ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบรษิัทตามทีไ่ด้รบัอนุญาตใหซ้ื้อขายในตลาดตราสารหนี้
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทัง้นี้การออกหุน้กู ้
ไดผ้่านความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้แลว้โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 
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