
บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน )   
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)   
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน( (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม พ .ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ 
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ 
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 



แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 
 

 

 

ความมสีาระส าคญั 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบของขา้พเจา้ก าหนดตามความมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ก าหนดแผนการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่น 
อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคญัถา้การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงรายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการ จะสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินรวม 
 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความมีสาระส าคญัตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยก าหนดความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรับงบการเงิน
รวมเป็นจ านวนเงินตามเกณฑ์ดงัท่ีอธิบายไวใ้นตาราง ขา้พเจา้ใช้ความมีสาระส าคญัและพิจารณาปัจจยัเชิงคุณภาพในการก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และเพื่อประเมินผลกระทบของการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง ทั้งในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงินโดยรวม 
 

ความมสีาระส าคญั 
 

ความมีสาระส าคัญโดยรวมส าหรับงบการเงินรวมเท่ากับ 103 ล้านบาท ซ่ึงเป็น 
ร้อยละ 5 ของก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการ 
 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเนน้ตรวจสอบ
กิจการท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 92 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้
ของกลุ่มกิจการ และเป็นร้อยละ 77 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มกิจการ 
 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 



ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรับ 
งบการเงนิรวม  

103 ลา้นบาท 

วธีิการก าหนดความมีสาระส าคญั  ร้อยละ 5 ของก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการ 

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการก าหนด
ความมีสาระส าคญั 
  

ขา้พเจา้เลือกใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการก าหนดความมีสาระส าคญั
เน่ืองจากการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการก าหนดจากก าไรก่อนภาษีเงินได ้
โดยปกติข้อมูลอ้างอิงร้อยละ 5 น้ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป ซ่ึงใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและไม่มีรายการท่ีผดิปกติท่ีส าคญัท่ีตอ้งปรับปรุงขอ้มูลอา้งอิงน้ี 
 

 
ขา้พเจา้ได้ตกลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ เพี่อให้ขา้พเจา้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ  
โดยขา้พเจา้พิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางดา้นบญัชี และอุตสาหกรรมของบริษทัท่ีด าเนินการอยู ่
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.12 เร่ืองนโยบาย
การบญัชี และขอ้ 13 เร่ืองค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมมูลค่า 2,773 ลา้นบาท ซ่ึง
เกิดจากการซ้ือธุรกิจพลงังานและธุรกิจน ้า 
 
กลุ่มกิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจาก
การรวมธุรกิจเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค านึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการ
บญัชีไทยฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเร่ืองน้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารจ าเป็น 
ต้องใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการข้อมูลในอนาคต  
เพื่อประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย ์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงรวมค่าความนิยมไวด้ว้ย 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนดงักล่าวพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรม
หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายโดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน  
ข้อสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสด
สุทธิในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ไดแ้ก่ ก าไรขั้นตน้ 
อตัราการเติบโตและอตัราคิดลด 
 
ผูบ้ริหารสรุปผลวา่ไม่มีการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจาก
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสูงกวา่ราคาตามบญัชี 
  

 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ และไดท้ าความเขา้ใจวิธีการ
จดัท าประมาณการดงักล่าว  
 
จากนั้นข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเพื่อประเมิน
เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของวธีิการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการ
คาดการณ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกับก าไรขั้นต้นและอตัราการเติบโต 
โดยอา้งอิงจากการวิเคราะห์แนวโน้มขอ้มูลในอดีตและแผนธุรกิจ
ในอนาคต 
 
ส าหรับอัตราคิดลดซ่ึงใช้วิธีต้นทุนเงินทุนถัวเฉล่ีย ข้าพเจ้าได้
สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อวิเคราะห์
เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน โดยอ้างอิงจาก 
ผลประกอบการล่าสุดและเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการค านวณตวัเลขส าคญัท่ีไดจ้ากการ
ประมาณการตามขอ้สมมติฐานขา้งตน้ เพื่อค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน และเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี 
 
จากวิธีการตรวจสอบขา้งตน้  ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั
ดงักล่าวถูกน ามาใช้ในระดับท่ีสอดคล้องกับขอ้มูลทางการตลาด 
และอุตสาหกรรม 

 



ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ 
 
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมี
อยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผล
ไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  



ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 853,462,295 591,566,584 193,512,708 398,698,337
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 269,072,721 259,676,932 203,677,504 221,846,445
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.3 754,550,500 1,013,765,000 2,653,440,000 1,556,015,000
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 196,512,518 216,733,643 183,772,866 206,869,330

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,073,598,034 2,081,742,159 3,234,403,078 2,383,429,112

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.1 12,630,879,987 10,626,537,022 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,290,749,955
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 9.3 724,116,727 392,305,890 132,825,000 6,247,500
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 267,430,208 281,302,895 - -
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 3,214,316,337 3,089,109,352 2,837,113,740 2,829,820,636
สิทธิเพื่อดาํเนินการผลิตและ
   จาํหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม - สุทธิ 11 125,998,279 134,690,279 125,998,279 134,690,279
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 1,955,670,616 1,991,767,810 1,955,670,616 1,991,767,810
ค่าความนิยม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 610,669,873 610,669,873
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 - 1,669,200 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,378,134 6,184,183 8,378,134 6,184,183

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 21,699,667,814 19,296,444,157 14,995,155,586 14,870,130,236

รวมสินทรัพย์ 23,773,265,848 21,378,186,316 18,229,558,664 17,253,559,348

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

___________________________กรรมการ___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 189,718,918 336,191,240 171,542,031 289,242,524
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,289,179 26,789,545 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 18,145,275 23,050,924 12,711,105 15,192,156

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 234,153,372 386,031,709 184,253,136 304,434,680

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 - 3,936,901,708 - 3,936,901,708
หุน้กู้ 16 8,987,977,050 3,993,421,481 8,987,977,050 3,993,421,481
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 139,996,107 149,217,718 115,010,067 121,457,141
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจนํ้า 17 331,571,745 304,598,534 331,571,745 304,598,534
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 17,039,449 10,986,346 17,039,449 10,986,346
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,258,261 20,050,856 12,481,132 15,853,470

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 9,489,842,612 8,415,176,643 9,464,079,443 8,383,218,680

รวมหนีสิ้น 9,723,995,984 8,801,208,352 9,648,332,579 8,687,653,360

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

___________________________กรรมการ___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้
   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้
   มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 112,766,796 73,100,541 112,766,796 73,100,541
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,000,462,005 2,566,235,433 809,118,127 833,464,285

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 3,553,199,697 3,554,800,669 1,276,499,914 1,276,499,914

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 14,049,269,746 12,576,977,891 8,581,226,085 8,565,905,988
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 118 73 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 14,049,269,864 12,576,977,964 8,581,226,085 8,565,905,988

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 23,773,265,848 21,378,186,316 18,229,558,664 17,253,559,348

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

___________________________กรรมการ___________________________กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,523,103,410 1,440,176,035 1,242,502,192 1,149,924,278
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 185,181,597 193,580,591 201,213,130 210,980,591

รวมรายได้ 1,708,285,007 1,633,756,626 1,443,715,322 1,360,904,869
ตน้ทุนจากการขาย (978,706,595) (956,590,900) (928,368,649) (921,642,628)
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (141,299,697) (135,789,788) (140,010,058) (135,789,788)

รวมต้นทุน (1,120,006,292) (1,092,380,688) (1,068,378,707) (1,057,432,416)

กําไรขั้นต้น 588,278,715 541,375,938 375,336,615 303,472,453
รายไดอ่ื้น 162,696,044 134,402,138 889,726,255 973,200,247
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (130,842,791) (152,945,854) (120,019,989) (123,211,945)
ตน้ทุนทางการเงิน 21 (366,555,240) (459,867,463) (358,164,858) (446,138,783)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 9.1 , 9.3 2,047,414,903 1,936,106,033 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,300,991,631 1,999,070,792 786,878,023 707,321,972
(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชนภ์าษีเงินได้ 23 (49,093,768) (18,155,187) 6,447,074 29,660,218

กําไรสําหรับปี 2,251,897,863 1,980,915,605 793,325,097 736,982,190

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 18 - 5,247,028 - (350,870)
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 14 - (1,049,406) - 70,174

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 4,197,622 - (280,696)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (423,012) - - -
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 9.3 (1,177,960) (10,459,539) - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,600,972) (10,459,539) - -

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,600,972) (6,261,917) - (280,696)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,250,296,891 1,974,653,688 793,325,097 736,701,494

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,251,897,827 1,980,915,562 793,325,097 736,982,190
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 36 43 - -

กําไรสําหรับปี 2,251,897,863 1,980,915,605 793,325,097 736,982,190

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,250,296,855 1,974,653,645 793,325,097 736,701,494
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 36 43 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,250,296,891 1,974,653,688 793,325,097 736,701,494

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 24 0.59 0.54 0.21 0.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

___________________________กรรมการ___________________________กรรมการ
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บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผลกําไร (ขาดทุน)

ส่วนเกินทุน ผลต่างของอัตรา จากการประมาณการ

จัดสรรแล้ว จากการรวมธุรกิจ แลกเปลี่ยนจากการ ตามหลักคณิตศาสตร์ ส่วนแบ่ง รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า เป็นทุนสํารอง ภายใต้การควบคุม แปลงค่างบการเงิน ประกันภัยสําหรับโครงการ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เดยีวกัน ของบริษัทย่อย ผลประโยชน์พนักงาน ของการร่วมค้า ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,200,000,000 - 36,251,431 622,168,981 3,576,558,531 - (6,062,238) (9,433,707) 7,419,482,998 94 7,419,483,092

การรับชาํระค่าหุน้สามญั 625,000,000 2,557,841,248 - - - - - - 3,182,841,248 - 3,182,841,248

สาํรองตามกฏหมาย 20 - - 36,849,110 (36,849,110) - - - - - - -

เงินปันผลที่บริษทัยอ่ยจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - (68) (68)

การเพิม่หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 4 4

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,980,915,562 - - 4,197,622 (10,459,539) 1,974,653,645 43 1,974,653,688

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 2,566,235,433 3,576,558,531 - (1,864,616) (19,893,246) 12,576,977,891 73 12,576,977,964

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

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

สาํรองตามกฏหมาย 20 - - 39,666,255 (39,666,255) - - - - - - -

เงินปันผลที่บริษทัยอ่ยจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - (36) (36)

การเพิม่หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 45 45

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

___________________________กรรมการ___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส้์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลขาดทุนจากการ

จัดสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจาก ประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า เป็นทุนสํารอง การรวมธุรกิจภายใต้ ประกันภัยสําหรับโครงการ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกัน ผลประโยชน์พนักงาน เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท                                 บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,200,000,000 - 36,251,431 133,331,205 1,278,364,530 (1,583,920) 4,646,363,246

การรับชาํระค่าหุน้สามญั 625,000,000 2,557,841,248 - - - - 3,182,841,248

สาํรองตามกฏหมาย 20 - - 36,849,110 (36,849,110) - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 736,982,190 - (280,696) 736,701,494

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 833,464,285 1,278,364,530 (1,864,616) 8,565,905,988

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

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

สาํรองตามกฏหมาย 20 - - 39,666,255 (39,666,255) - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 793,325,097 - - 793,325,097

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

___________________________กรรมการ___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,300,991,631 1,999,070,792 786,878,023 707,321,972
รายการปรับปรุง

(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ (16,837,544) 26,056,813 (8,491,544) 17,710,814
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 9.1, 9.3 (2,047,414,903) (1,936,106,033) - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย (567,306) - (288,666) -
ขาดทุนจากการชาํระบญัชีในการร่วมคา้ - 144,020 - -
ค่าเส่ือมราคา 10 143,464,032 136,960,168 133,447,432 129,872,032
ขาดทุนสุทธิจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 10 - 33,334 - 33,334
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิเพื่อดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม 11 8,692,000 8,692,000 8,692,000 8,692,000
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 37,736,194 35,702,563 37,736,194 35,702,563
ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,872,687 13,872,687 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,053,103 7,908,789 6,053,103 2,310,891
รายไดเ้งินปันผล (74,983,505) (59,251,404) (372,915,965) (928,747,934)
ดอกเบ้ียรับ (57,565,057) (74,446,662) (81,050,534) (44,147,952)
ตน้ทุนทางการเงิน 21 366,555,240 459,867,463 358,164,858 446,138,783

679,996,572 618,504,530 868,224,901 374,886,503
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13,217,913 33,509,161 32,375,994 (32,043,067)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 28,084,068 (2,195,991) 30,863,911 4,246,546
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,193,951) (17,500) (2,193,951) (17,500)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,385,682 5,397,571 4,183,851 4,255,386
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,905,649) 1,538,677 (2,481,052) 2,153,520
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจนํ้า 17 (8,558,736) (8,052,901) (8,558,736) (8,052,901)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (6,792,595) 11,859,687 (3,372,338) 7,956,302

เงนิสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 702,233,304 660,543,234 919,042,580 353,384,789
ดอกเบ้ียจ่าย (363,292,838) (408,212,855) (354,902,456) (394,484,173)
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 456,946,840 687,364,938 - -
ภาษีเงินไดจ่้าย (65,009,442) (69,377,536) (7,767,447) (7,280,237)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 730,877,864 870,317,781 556,372,677 (48,379,621)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดเพื่อจ่ายซ้ือเงินลงทุนเผื่อขาย (530,000,000) - (300,000,000) -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 530,567,306 - 300,288,666 -
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.3 (53,000,000) (39,015,000) (1,217,000,000) (1,125,015,000)
เงินสดรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.3 312,214,500 458,150,000 119,575,000 161,985,623
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.1 (432,422,900) (1,219,487,600) - -
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 - - (33,749,989) (11,249,996)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 9.3 (320,577,500) (138,747,500) (126,577,500) (6,247,500)
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีในการร่วมคา้ - 2,151,955 - -
ดอกเบ้ียรับ 57,925,599 128,406,847 75,335,025 54,149,632
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน 74,983,505 59,251,404 372,915,965 928,747,934
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (320,643,545) (350,281,656) (164,739,403) (284,971,892)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 (1,639,000) (2,033,800) (1,639,000) (2,033,800)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (682,592,035) (1,101,605,350) (975,591,236) (284,634,999)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

___________________________กรรมการ___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,000,000,000) - (1,000,000,000) -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 (3,999,000,000) (6,500,000,000) (3,999,000,000) (6,500,000,000)

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - 3,281,250,000 - 3,281,250,000

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - (98,408,752) - (98,408,752)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 16 5,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ 16 (8,969,489) (7,463,400) (8,969,489) (7,463,400)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (777,997,581) - (777,997,581) -
เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (36) (68) - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 214,032,894 675,377,780 214,032,930 675,377,848

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 262,318,723 444,090,211 (205,185,629) 342,363,228
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 591,566,584 147,476,373 398,698,337 56,335,109
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (423,012) - - -

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

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

1) เจา้หน้ีค่าอาคาร และอุปกรณ์ 16,247,423 68,219,951 3,310,078 27,308,945

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

___________________________กรรมการ___________________________กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

บริษัทมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน คือ ชั้ น 24 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ เลขท่ี 9/241-242 ถนนรามค าแหง  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10250 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ ผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และให้บริการการบริหารจดัการน ้ าเสีย และการลงทุนใน 
กลุ่มพลงังาน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบายการบญัชี  
 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป  
 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและ
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร ซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั โดยกลุ่มกิจการได้
เปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซอ้น หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงิน
รวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2  การปรับปรุงมาตรฐานบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความทีเ่กีย่วข้อง 
 

กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 
กลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่าง 
การประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช ้



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมการงาน 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมี 
การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี
กลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจาก
วนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้าและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง  
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้
ของผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของต้องไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายช าระ 
ในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือ 
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อน 
การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม  
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมการงาน (ต่อ) 
 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ  
ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ 
หุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และก าไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

(3) การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 
 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลง 
ในมูลค่าจะรับ รู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้ นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย ์
ทางการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่า 
กลุ่มกิจการมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการท่ีถูกน ามารวมดว้ย
มูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน ามารวมเฉพาะสดัส่วนท่ีเคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม
ของบริษทัใหญ่ล าดบัท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจดัท างบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้ปีในงบการเงิน 
งวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดย
สภาวชิาชีพบญัชี 
 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ใหไ้ป หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนหรือรับมา
และตราสารทุนท่ีออกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัท่ีมีการแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการควบคุม ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาอ่ืนในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียม 
ในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน 
 

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนได้เสียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการ 
ท่ีถูกน ามารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ภายใต ้“องค์ประกอบอ่ืนของ 
ส่วนของเจา้ของ” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการน้ีออกเม่ือขายเงินลงทุนออกไป (โดยโอนไปยงัก าไรสะสม) 
 

(5) บริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม ซ่ึงโดยทัว่ไปกคื็อการท่ีกลุ่มกิจการถือหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วน 
ไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมการงาน (ต่อ) 
 
(6) การร่วมการงาน 

 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนั 
ตามสญัญาของของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้นมากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 
การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุนในการร่วมคา้
รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

(7) การบนัทึกเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
ในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนได้เสียของเจา้ของในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั กิจการตอ้งจดัประเภท
รายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง ก าไรและ
ขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการได้มาจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ 
การเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการ
ในบริษทัร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น  
ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้นั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงวา่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
รายการก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้จะตดับญัชีตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมี 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงกจ็ะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้น
มีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัร่วมและการร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมการงาน (ต่อ) 
 

(8) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่าย 
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(1) สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีบริษทัด าเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
และสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(2) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือ
ขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้น
จะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
 

(3) กลุ่มกิจการ 
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้น าเสนอ 
งบการเงินดงัน้ี 
• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะ

การเงินนั้น 
• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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2.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีได้มา และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้น 
ส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 
เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวม 
ทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
กิจการจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักด้วยราคาตามบญัชีจากจ านวน
ทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.8 อาคารและอุปกรณ์ 
 
อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชี
ของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดังกล่าว 
เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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2.8 อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
 จ านวนปี   
  

ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 และ 10 ปี   
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 30 ปี 
เคร่ืองมือ 5 และ 15 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่ง 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
ท่อน ้าดิบ 25 ปี 
ระบบผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 30 ปี 
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 30 ปี 
ระบบผลิตไฟฟ้าแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ 5 - 25 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที  
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.12) 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่าย อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.9  ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (1)) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยม
ท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการ 
ขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงาน
ด าเนินงานได ้
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2.10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
(1) สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้าเสีย (Exclusive right) 

 
สิทธิในการจดัจ าหน่ายน ้ าให้แก่ลูกคา้ท่ีอยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ จะรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัซ้ือธุรกิจ ค่าสิทธิในการจดัจ าหน่ายน ้ ามีระยะเวลา 50 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้สัญญาในแต่ละโครงการ ซ่ึงจะไม่มีการตี
ราคาเพิ่ม แต่จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน (ถา้มี) 
 

(2) สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน ้า 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน ้ าจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรง  ตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 ปี 

 
2.11 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลติและจ าหน่ายน า้เพ่ืออุตสาหกรรม 

 
สิทธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี)  
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธีิเส้นตรง ตลอดระยะเวลา 25 ปี ตามอายสุญัญา 
 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็ก
ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจาก 
ค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.13 สัญญาเช่าระยะยาว  
 
กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น 
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เงินเพิ่มท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
 
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้าง  
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ี
เหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.14 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลา
ต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน)  
เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื  
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตาม
ระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.15 ภาษเีงนิได้ปีปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ด าเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ และ
จะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี 
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิด
จากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและวนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่า 
จะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ  านวนผลต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และ
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการ
ผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการ 
ตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการ
เรียกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มกิจการได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้ งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ 

 
(1) โครงการสมทบเงิน 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งโครงการสมทบเงิน โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยท่ีสินทรัพยข์องโครงการไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการโครงการ โครงการสมทบเงินดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบ
โครงการจากพนกังานและกลุ่มบริษทั 
 
เงินจ่ายสมทบเขา้โครงการสมทบเงินของกลุ่มบริษทั บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(2) ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีให้บริการ และ
ค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั  
ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน  ภาระผกูพนัน้ีค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดย
ใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบก าหนด
ของหุน้กูท่ี้ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐาน
จะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนและได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก 
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.17 ประมาณการหนีสิ้น 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดท าไว ้อันเป็น 
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระ 
ภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการ
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผกูพนั โดยใช้
อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงั
พิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัท่ีกิจการสามารถก าหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของ  
โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.19 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้ะแสดง
ดว้ยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการส าหรับงบการเงินรวม 
รายได้จากการขายรับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นของความส าเร็จของงานท่ีท าเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราส่วนของบริการท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบั
บริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้ 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.20 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหวา่งกาลจะรับรู้เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 
 

2.21 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจในส่วนงานดา้นการขายน ้าประปา น ้าดิบ น ้าปราศจากคลอรีน บ าบดัน ้าเสีย ธุรกิจพลงังาน และบริษทัโฮลด้ิง 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการอาจมีความเส่ียงทางการเงินซ่ึงรวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียง 
ดา้นการใหสิ้นเช่ือ แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ถึงความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการ
ลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มกิจการจึงใช้
เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
 
การบริหารความเส่ียงจากการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) ภายใตน้โยบายท่ี
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการจะท าการระบุ ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินโดย
การร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ  
 
(1) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการด าเนินงานระหว่างประเทศจึงยอ่มมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุล
เงินท่ีหลากหลาย โดยกลุ่มกิจการมีสกุลเงินหลกัเป็นบาท ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมใน
อนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 

(2) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 
จ านวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพ
คล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้
อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดย
การรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตั
เปล่ียนแปลงได ้
 

(3) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้
เช่ือมัน่ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและ
รายการเงินสดได้เลือกท่ีจะท ารายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มกิจการมีนโยบายจ ากดัวงเงิน
ธุรกรรมสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม  
 

(4) ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด 
 

รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ท ารายการ กลุ่มกิจการ 
ไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั  
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.2 การบญัชีส าหรับอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเคร่ืองมือทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 
กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าดงักล่าวไม่รับรู้ใน 
งบการเงินในวนัเร่ิมแรก 
 
สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงมีผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในสกลุเงินต่างประเทศ  กลุ่มกิจการไดท้  าสญัญาเพื่อก าหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะรับช าระสินทรัพย ์หรือจ่ายช าระหน้ีสินท่ีเป็น
สกุลเงินต่างประเทศในอนาคต ซ่ึงกลุ่มกิจการจะยงัไม่รับรู้รายการสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าในงบการเงินจนกว่าจะไดช้ าระ
หรือรับช าระตามสัญญา โดยรายการก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการรับช าระหรือจ่ายช าระสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 
จะแสดงรวมอยูใ่นบญัชี “ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน” ในก าไรหรือขาดทุน ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาแต่ละฉบบัจะตดัจ าหน่าย
ตามอายขุองแต่ละสญัญา (ถา้มี) 
 

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถ
แสดงไดด้งัน้ี 
 
• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบั 1) 
• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือ

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
• ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
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4 ประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมติฐาน 

 
(1) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.12 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ  
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 13) 
 

(2) ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้า 
 
กลุ่มกิจการประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้ าโดยคิดค านวณจากค่าตอบแทนรายปีตามสัญญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสัญญา
เช่าด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้ าเสีย  ซ่ึงไดมี้การพิจารณาถึงยอดขายและการบริการ 
ราคา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มกิจการพิจารณากระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบั
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(3) อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์  และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

(4) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี 
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนั 
ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ในการพิจารณาอตัราคิดลด 
ท่ีเหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่าย
ช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์ 
เม่ือเกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ท่ี 18 
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4 ประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

4.2 การใช้ดุลยพนิิจทีส่ าคญัในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี  
 
การร่วมการงาน 
 
กลุ่มกิจการถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50 ของการร่วมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วม 
ในการงานน้ี เน่ืองจากภายใตส้ัญญาท่ีตกลงร่วมกนัไดก้ าหนดวา่การตดัสินใจใดๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉันทจ์าก 
ผูท่ี้ร่วมกนัควบคุมการงานเท่านั้น 
 
การร่วมการงานของกลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดัและใหสิ้ทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจ ากดัน้ี แก่กลุ่มกิจการและ
ผูร่้วมการงานอ่ืน ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั้นการงานน้ีจึงจดัประเภทเป็น “การร่วมคา้” 

 
5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของ
เงินทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
 

6 งบการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการรายงานส่วนงานด าเนินงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน  
ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริหารท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยแยกเป็นสามส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจน ้ า  
(2) ธุรกิจพลงังาน และ (3) บริษทัโฮลด้ิง 
 
กลุ่มกิจการมีรายได้ระหว่างส่วนงานนั้นมีการต่อรองราคากนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั รายได้จากลูกคา้ภายนอก 
ท่ีรายงานแก่คณะกรรมการนั้นวดัมูลค่าลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
6.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละก าไรตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

รายไดจ้ากการขาย 1,523,103,410 - - 1,523,103,410 1,440,176,035 - - 1,440,176,035 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 182,013,130 3,168,467 - 185,181,597 193,580,591 - - 193,580,591 

รวมรายได ้ 1,705,116,540 3,168,467 - 1,708,285,007 1,633,756,626 - - 1,633,756,626 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 472,344,190 (14,116,004) (792,262) 457,435,924 403,631,311 (14,675,354) (525,873) 388,430,084 
รายไดอ่ื้น 7,544,114 155,123,599 28,331 162,696,044 3,274,468 131,116,594 11,076 134,402,138 
ตน้ทุนทางการเงิน (79,430,104) (287,125,136) - (366,555,240) (94,014,208) (365,853,255) - (459,867,463) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 2,047,414,903 - 2,047,414,903 - 1,936,106,033 - 1,936,106,033 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (28,821,467) (20,272,301) - (49,093,768) 701,266 (18,856,453) - (18,155,187) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 371,636,733 1,881,025,061 (763,931) 2,251,897,863 313,592,837 1,667,837,565 (514,797) 1,980,915,605 
         

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม    (36)    (43) 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่    2,251,897,827    1,980,915,562 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

6.2 ขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน มีดงัน้ี 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนตามส่วนงาน 5,815,977,169 15,883,690,645 - 21,699,667,814 
สินทรัพยอ่ื์น     

   สินทรัพยอ่ื์นตามส่วนงาน 743,801,096 1,328,167,501 1,629,437 2,073,598,034 

รวมสินทรัพย ์ 6,559,778,265 17,211,858,146 1,629,437 23,773,265,848 
     

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีแสดงขา้งตน้น้ี หมายถึง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนนอกเหนือจากเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ขอ้มูลค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  

 ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายตามส่วนงาน 188,652,437 15,112,476 - 203,764,913 181,354,730 13,872,687 - 195,227,417 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

34 

6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 334,898,688 516,934,170 1,629,437 853,462,295 478,420,476 101,886,013 11,260,095 591,566,584 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 12,630,879,987 - 12,630,879,987 - 10,626,537,022 - 10,626,537,022 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ - 724,116,727 - 724,116,727 3,537,880 388,768,010 - 392,305,890 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สุทธิ - 267,430,208 - 267,430,208 - 281,302,895 - 281,302,895 
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 3,115,260,267 99,056,070 - 3,214,316,337 3,055,388,735 33,720,617 - 3,089,109,352 
สิทธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้า         
   เพื่ออุตสาหกรรม - สุทธิ 125,998,279 - - 125,998,279 134,690,279 - - 134,690,279 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,955,670,616 - - 1,955,670,616 1,991,767,810 - - 1,991,767,810 
ค่าความนิยม 610,669,873 2,162,207,653 - 2,772,877,526 610,669,873 2,162,207,653 - 2,772,877,526 
อ่ืน ๆ 417,280,542 811,233,331 - 1,228,513,873 492,277,990 1,005,750,968 - 1,498,028,958 

รวมสินทรัพย ์ 6,559,778,265 17,211,858,146 1,629,437 23,773,265,848 6,766,753,043 14,600,173,178 11,260,095 21,378,186,316 

 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสด 366,977 1,098,580 336,977 646,957 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 853,095,318 590,468,004 193,175,731 398,051,380 

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

 
เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) 
     

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 
 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 150,386,633 186,394,597 105,249,888 119,795,142 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,226,299) (26,063,843) (9,226,299) (17,717,843) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 141,160,334 160,330,754 96,023,589 102,077,299 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,100,030 2,034,889 949,115 1,719,872 
รายไดค้า้งรับ 60,691,824 52,348,895 52,195,528 44,714,090 
ลูกหน้ีอ่ืน 33,893,912 27,688,313 9,819,623 3,922,174 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 27.2) 31,226,621 17,274,081 44,689,649 69,413,010 

 269,072,721 259,676,932 203,677,504 221,846,445 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 115,888,685 118,757,243 70,751,940 71,631,787 
เกินก าหนดช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 25,271,649 41,573,511 25,271,649 30,445,512 
   3 - 6 เดือน 992,247 24,543,597 992,247 16,197,597 
   6 - 12 เดือน 2,878,948 1,519,995 2,878,948 1,519,995 
   มากกวา่ 12 เดือน 5,355,104 251 5,355,104 251 

 150,386,633 186,394,597 105,249,888 119,795,142 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,226,299) (26,063,843) (9,226,299) (17,717,843) 

 141,160,334 160,330,754 96,023,589 102,077,299 

 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 27,114,848 14,791,515 40,957,426 39,448,303 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 4,111,773 2,482,566 3,732,223 29,964,707 

 31,226,621 17,274,081 44,689,649 69,413,010 

 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

9.1 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
รายการขา้งล่างน้ีแสดงรายช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัร่วมดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงกลุ่มกิจการ
ไดถื้อหุน้ทางตรงและทางออ้ม ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถานท่ีหลกัในการประกอบธุรกิจ 
 

ลกัษณะเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

 

ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

 สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
ที่ถือโดยบริษัท  

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ  

(ร้อยละ) 

บริษัทร่วม จัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 
บริษทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ จ  ากดั และบริษทัยอ่ย ไทย  Holding company - - 25 25 

 บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

 บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ บีวี จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

 บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

 บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั บีกริมเพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1 จ ากดั ไทย จ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ วีทีพี จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส1 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส2 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส3 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส4 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั เกค็โค่-วนั จ  ากดั  ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 35 35 
 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วม โดยใชหุ้น้สามญัของบริษทัร่วมนั้น ๆ (หมายเหตุ 26) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

วนัท่ี 1 มกราคม 10,626,537,022 8,202,340,466 
การลงทุนเพิ่ม 432,422,900 1,219,487,600 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,010,951,777 1,902,074,749 

เงินปันผลรับ (439,031,712) (697,365,793) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,630,879,987 10,626,537,022 

 
ในระหวา่งปี บริษทัร่วมจ านวน 4 แห่งออกหุน้สามญัเพิ่มข้ึน กลุ่มกิจการซ้ือหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

9.1 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับบริษทัร่วม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงินแบบสรุปส าหรับบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจ านวนท่ีแสดงอยู่
ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมดงักล่าว) โดยไดป้รับปรุงดว้ยรายการปรับปรุง 
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและการปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป บริษัท เกค็โค่-วนั จ ากดั 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 7,408,308,582 6,425,088,493 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 32,712,798,672 33,302,621,184 
หน้ีสินหมุนเวยีนรวม (4,317,401,153) (5,977,216,366) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม (10,336,051,766) (11,905,618,362) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 25,467,654,335 21,844,874,949 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป บริษัท เกค็โค่-วนั จ ากดั 

 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 12,293,643,285 11,108,954,715 
   
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 3,847,182,577 4,046,281,193 
ภาษีเงินได ้ 39,461,606 (58,939,378) 

ก าไรส าหรับปี 3,886,644,183 3,987,341,815 
   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 3,886,644,183 3,987,341,815 
   

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 92,352,679 570,796,516 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

39 

9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

9.1 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป บริษัท เกค็โค่-วนั จ ากดั 

 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี 25,467,654,335 21,844,874,949 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 

มูลค่าตามบญัชี 8,913,374,035 7,645,401,252 

 
บริษัทร่วมทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระสาคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดส่้วนเสียในบริษทัร่วม แต่ละรายไม่มีสาระส าคญั 
อีกจ านวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม   
   ซ่ึงแต่ละรายไม่มีสาระส าคญั 3,717,505,952 2,981,135,770 

   
จ านวนรวมของส่วนแบ่งส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม   
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 650,647,923 506,526,726 

 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

9.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุน้สามญัเท่านั้น โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง สัดส่วนของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของท่ีกลุ่มกิจการถืออยู่
เท่ากบัสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยกลุ่มกิจการและมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ลกัษณะของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 
ประเทศที ่
จดทะเบียน  

สัดส่วนของหุ้นสามญั 
ที่ถือโดยบริษทั 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสามญั 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ 

(ร้อยละ) 

บริษทัย่อย จดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

บริษทั ดบับลิวเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั ไทย พฒันาบริหารและ 100 100 - - 
  จดัการทรัพยากรน ้า     
บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 

   บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากดั ไทย Holding Company - - 100 100 
               บริษทั ดบับลิวเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 100 - 

บริษทั ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   
   และบริษทัยอ่ย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 

      WHAUP (SG) 1 PTE. LTD และบริษทัยอ่ย สิงคโปร์ Holding Company - - 100 100 
         WHAUP (SG) 2 PTE. และบริษทัยอ่ย สิงคโปร์ Holding Company - - 100 100 
            WHAUP Nghe An Joint Stock Company เวียดนาม ใหบ้ริการน ้าเพ่ือการ

อุตสาหกรรมและ 
การบ าบดัน ้ าเสีย 

- - 100 - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,290,749,955 9,279,499,959 

การลงทุนเพิ่ม 33,749,989 11,249,996 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,324,499,944 9,290,749,955 

 
เม่ือวนัท่ี  2 พฤษภาคม  พ .ศ. 2561 บริษัท  WHAUP Nghe An Joint Stock Company ได้ถูกจัดตั้ งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ 
จ าหน่ายน ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และใหบ้ริการบริหารจดัการน ้ าเสีย ในประเทศเวยีดนาม โดยจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 2,995,080 หุน้ 
หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม เป็นจ านวนเงิน 29,950,800,000 ดองเวียดนาม กลุ่มกิจการถือหุ้นสามญัดงักล่าวจ านวน 2,995,078 หุ้น  
ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

9.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ดบับลิวเอชเอยพูี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มเติม โดยหุน้สามญั
จ านวน 9,000,000 หุ้น ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจ านวนหุ้นละ 3.75 บาท โดยบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นจ านวน 8,999,997 หุ้น ในราคา
หุน้ละ 3.75 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 33.75 ลา้นบาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้  
 
เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 WHAUP (SG) 1 PTE. LTD. ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,340,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มกิจการไดต้กลงซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมด โดยไดจ่้ายช าระค่าหุ้นบางส่วนแลว้เป็น
จ านวน 1,339,999 ดอลลาร์สหรัฐ 
 
เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 WHAUP (SG) 2 PTE. LTD.ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,330,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มกิจการได้ตกลงซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้ งหมด โดยได้จ่ายช าระค่าหุ้นบางส่วนแล้ว 
เป็นจ านวน 1,329,999 ดอลลาร์สหรัฐ 
 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ดบับลิวเอชเอ โซล่าร์ จ  ากดั ได้ถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยโ์ดยจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน  20,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 200 ลา้น
บาท กลุ่มกิจการถือหุ้นสามญัดงักล่าวจ านวน 19,999,998 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษทั ดบับลิวเอชเอ โซล่าร์ จ  ากดั  
ไดเ้รียกช าระค่าหุน้บางส่วนจ านวนหุน้ละ 2.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
9.3 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า  

 
รายการดา้นล่างแสดงรายช่ือการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม การร่วมคา้มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงกลุ่มกิจการไดถื้อหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถานท่ีหลกัในการประกอบธุรกิจ  
 
ลกัษณะของส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 
     
   สัดส่วนของหุ้นสามญั สัดส่วนของหุ้นสามญั 
 ประเทศที ่  ที่ถือโดยบริษทั ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ 
 จดทะเบียน  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การร่วมค้า จดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 75 75 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 75 75 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 75 75 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 75 75 
บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ไทย Holding company - - 33 33 
   และบริษทัยอ่ย       
   บริษทั ชลบุรี คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ไทย โรงไฟฟ้าพลงังาน - - 33 33 
     ทดแทน     
   บริษทั ระยอง คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ไทย โรงไฟฟ้าพลงังาน - - 33 33 
     ทดแทน     
   บริษทั โกลว ์เหมราช วินด ์จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 33 33 
บริษทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั และบริษทัร่วม ไทย Holding Company - - 51 51 
   บริษทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั สาธารณรัฐ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 13 13 
 ประชาธิปไตย      
 ประชาชนลาว      
บริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอม็ที  ไทย ลงทุนในโครงการ 35 51 - - 
   จ  าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั และบริษทัยอ่ย     จ าหน่ายและน าส่งก๊าซ     
   บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด  ไทย จ าหน่ายและน าส่งก๊าซ - - 35 51 
      เอน็จีดี 2 จ  ากดั       
   บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด  ไทย จ าหน่ายและน าส่งก๊าซ - - 35 51 
     เอน็จีดี 4 จ  ากดั       
 
กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานเหล่าน้ี เน่ืองจากภายใตส้ัญญาท่ีตกลงร่วมกนัไดก้ าหนดวา่การตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบักิจกรรม 
ท่ีมีความส าคญัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉนัทจ์ากผูท่ี้ร่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 
 
การร่วมการงานของกลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดัและใหสิ้ทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจ ากดัเหล่าน้ีแก่กลุ่มกิจการ
และผูร่้วมการงานอ่ืนภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั้นการงานเหล่าน้ีจึงจดัประเภทเป็นการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้ทั้งหมด เป็นบริษทัจ ากดัและหุน้ของบริษทัน้ีไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

9.3 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 392,305,890 247,595,655 6,247,500 - 
การลงทุนเพิ่ม 320,577,500 138,747,500 126,577,500 6,247,500 
การช าระบญัชีในการร่วมคา้ - (2,295,975) - - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,177,960) (10,459,539) - - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 36,463,126 34,031,284 - - 
เงินปันผลรับ (24,051,829) (15,313,035) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 724,116,727 392,305,890 132,825,000 6,247,500 
 
ในระหว่างปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561 บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไดซ้ื้อหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอม็ที จ  าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ  ากดั ไดเ้พิ่มทุนในการออก
หุ้นสามญัใหม่ กลุ่มกิจการไม่ไดซ้ื้อหุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ท าให้สัดส่วนลดลงจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 35 
อยา่งไรกต็ามการจดัประเภทของเงินลงทุนไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง โดยกลุ่มกิจการยงัคงสถานะเงินลงทุนน้ีเป็นกิจการร่วมคา้ 
 
การร่วมค้าทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระส าคญั 
 
กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มีสาระส าคญั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้   
   ซ่ึงแต่ละรายไม่มีสาระส าคญั 724,116,727 392,305,890 
   

จ านวนรวมของส่วนแบ่งส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้   
   ก าไรส าหรับปี 36,463,126 34,031,284 

   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,177,960) (10,459,539) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 35,285,166 23,571,745 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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10 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
  

งบการเงนิรวม  
ส่วนปรับปรุง อาคารและ 

 
อุปกรณ์และ 

 
ระบบผลติน า้เพ่ือ ระบบบ าบดั งานระหว่าง 

 
 

อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง ท่อน า้ดบิ อุตสาหกรรม น า้เสีย ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 5,150,785 269,999,019 110,144,931 4,433,275 1,752,627,084 804,401,217 207,306,222 25,372,725 3,179,435,258 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,979,309) (19,497,909) (41,916,701) (420,373) (175,430,486) (111,159,932) (5,432,717) - (355,837,427) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,171,476 250,501,110 68,228,230 4,012,902 1,577,196,598 693,241,285 201,873,505 25,372,725 2,823,597,831 
          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,171,476 250,501,110 68,228,230 4,012,902 1,577,196,598 693,241,285 201,873,505 25,372,725 2,823,597,831 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 2,087,484 1,274,900 5,816,622 1,882,535 24,541,993 137,681 - 366,763,808 402,505,023 
การโอนเขา้ (ออก) - - 7,242,545 1,168,500 93,587,675 19,245,255 - (121,243,975) - 
การตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (33,333) (1) - - - - (33,334) 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 22) (567,856) (9,116,890) (17,758,908) (1,136,725) (72,841,361) (28,379,793) (7,158,635) - (136,960,168) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,691,104 242,659,120 63,495,156 5,927,211 1,622,484,905 684,244,428 194,714,870 270,892,558 3,089,109,352 
          

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 7,238,269 271,273,919 122,473,298 7,481,085 1,870,756,752 823,784,153 207,306,222 270,892,558 3,581,206,256 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,547,165) (28,614,799) (58,978,142) (1,553,874) (248,271,847) (139,539,725) (12,591,352) - (492,096,904) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,691,104 242,659,120 63,495,156 5,927,211 1,622,484,905 684,244,428 194,714,870 270,892,558 3,089,109,352 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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10 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
  

งบการเงนิรวม 

         ระบบผลติไฟฟ้า    
ส่วนปรับปรุง อาคารและ  อุปกรณ์และ   ระบบผลติน า้เพ่ือ ระบบบ าบัด แผงพลังงาน งานระหว่าง  

 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน า้ดบิ อุตสาหกรรม น า้เสีย แสงอาทิตย์ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
            

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561            
ราคาทุน 7,238,269 271,273,919 122,473,298 7,481,085 - 1,870,756,752 823,784,153 207,306,222 - 270,892,558 3,581,206,256 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,547,165) (28,614,799) (58,978,142) (1,553,874) - (248,271,847) (139,539,725) (12,591,352) - - (492,096,904) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,691,104 242,659,120 63,495,156 5,927,211 - 1,622,484,905 684,244,428 194,714,870 - 270,892,558 3,089,109,352 

            
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561            
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  4,691,104 242,659,120 63,495,156 5,927,211 - 1,622,484,905 684,244,428 194,714,870 - 270,892,558 3,089,109,352 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 1,986,849 - 4,861,410 2,983,972 672,897 10,194,696 - 73,598 - 247,897,595 268,671,017 
การโอนเขา้ (ออก) 567,546 - 5,573,635 1,986,053 - 161,021,700 131,390,417 85,631,720 35,476,439 (421,647,510) - 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 22) (1,071,535) (9,148,972) (10,058,117) (2,120,615) (89,228) (80,166,782) (30,028,363) (9,540,631) (1,239,789) - (143,464,032) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 

            
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561            
ราคาทุน 9,792,664 271,273,919 132,908,343 12,451,110 672,897 2,041,973,148 955,174,570 293,011,540 35,476,439 97,142,643 3,849,877,273 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,618,700) (37,763,771) (69,036,259) (3,674,489) (89,228) (328,438,629) (169,568,088) (22,131,983) (1,239,789) - (635,560,936) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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10 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ  อุปกรณ์และ  ระบบผลติน า้เพ่ือ ระบบบ าบดั งานระหว่าง  
 อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง ท่อน า้ดบิ อุตสาหกรรม น า้เสีย ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 5,150,785 269,999,019 105,401,367 4,433,275 1,727,683,626 594,215,736 207,306,222 25,372,725 2,939,562,755 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,979,309) (19,497,909) (38,924,520) (420,373) (169,781,545) (40,084,632) (5,432,717) - (276,121,005) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,171,476 250,501,110 66,476,847 4,012,902 1,557,902,081 554,131,104 201,873,505 25,372,725 2,663,441,750 
          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,171,476 250,501,110 66,476,847 4,012,902 1,557,902,081 554,131,104 201,873,505 25,372,725 2,663,441,750 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 2,087,484 1,274,900 5,816,622 1,882,535 24,541,993 137,681 - 260,543,037 296,284,252 
การโอนเขา้ (ออก) - - 7,242,545 1,168,500 93,587,675 19,245,255 - (121,243,975) - 
การตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (33,333) (1) - - - - (33,334) 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 22) (567,856) (9,116,890) (17,624,039) (1,136,725) (71,911,908) (22,355,979) (7,158,635) - (129,872,032) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,691,104 242,659,120 61,878,642 5,927,211 1,604,119,841 551,158,061 194,714,870 164,671,787 2,829,820,636 
          

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 7,238,269 271,273,919 117,729,735 7,481,085 1,845,813,294 613,598,672 207,306,222 164,671,787 3,235,112,983 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,547,165) (28,614,799) (55,851,093) (1,553,874) (241,693,453) (62,440,611) (12,591,352) - (405,292,347) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,691,104 242,659,120 61,878,642 5,927,211 1,604,119,841 551,158,061 194,714,870 164,671,787 2,829,820,636 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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10 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ  อุปกรณ์และ   ระบบผลติน า้เพ่ือ ระบบบ าบัด งานระหว่าง  
 อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน า้ดบิ อุตสาหกรรม น า้เสีย ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561           
ราคาทุน 7,238,269 271,273,919 117,729,735 7,481,085 - 1,845,813,294 613,598,672 207,306,222 164,671,787 3,235,112,983 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,547,165) (28,614,799) (55,851,093) (1,553,874) - (241,693,453) (62,440,611) (12,591,352) - (405,292,347) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,691,104 242,659,120 61,878,642 5,927,211 - 1,604,119,841 551,158,061 194,714,870 164,671,787 2,829,820,636 
           

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561           
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,691,104 242,659,120 61,878,642 5,927,211 - 1,604,119,841 551,158,061 194,714,870 164,671,787 2,829,820,636 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 1,943,629 - 4,081,136 2,983,972 672,897 10,194,696 - 73,598 120,790,608 140,740,536 
การโอนเขา้ (ออก) 532,710 - 5,573,636 1,986,053 - 161,021,700 13,348,730 85,631,721 (268,094,550) - 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 22) (1,071,193) (9,148,972) (9,884,264) (2,120,615) (89,228) (79,237,328) (22,355,201) (9,540,631) - (133,447,432) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 
           

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561           
ราคาทุน 9,714,608 271,273,919 127,384,507 12,451,110 672,897 2,017,029,690 626,947,402 293,011,541 17,367,845 3,375,853,519 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,618,358) (37,763,771) (65,735,357) (3,674,489) (89,228) (320,930,781) (84,795,812) (22,131,983) - (538,739,779) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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10 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ค่าเส่ือมราคาถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนจากการขาย 95,104,610 79,644,411 85,088,010 79,644,411 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 46,581,103 56,305,284 46,581,103 49,217,148 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,778,319 1,010,473 1,778,319 1,010,473 

 143,464,032 136,960,168 133,447,432 129,872,032 

 
11 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลติและจ าหน่ายน า้เพ่ืออุตสาหกรรม - สุทธิ 

 
บริษทัท าสัญญาเพื่อได้รับสิทธิในการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม ระยะเวลาให้สิทธิตามสัญญามีก าหนด 25 ปี โดยสัญญาน้ี 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2576 
 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

วนัที ่1 มกราคม   
ราคาทุน 217,300,000 217,300,000 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (82,609,721) (73,917,721) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 134,690,279 143,382,279 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 134,690,279 143,382,279 

การตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 22) (8,692,000) (8,692,000) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 125,998,279 134,690,279 
   

วนัที ่31 ธันวาคม   
ราคาทุน 217,300,000 217,300,000 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (91,301,721) (82,609,721) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 125,998,279 134,690,279 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

สิทธิในการด าเนินการผลติ
และจ าหน่ายน า้เพ่ือ

อุตสาหกรรมและบริหาร
จัดการน า้เสีย 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
และโปรแกรม 
ดูแลระบบน า้ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,025,436,573 - 2,025,436,573 
การซ้ือเพิ่มข้ึน - 2,033,800 2,033,800 
การตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 22) (35,620,954) (81,609) (35,702,563) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 

    
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 2,052,469,461 2,033,800 2,054,503,261 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (62,653,842) (81,609) (62,735,451) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 

    
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 
การซ้ือเพิ่มข้ึน - 1,639,000 1,639,000 
การตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 22) (36,902,219) (833,975) (37,736,194) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 

    
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 2,052,469,461 3,672,800 2,056,142,261 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (99,556,061) (915,584) (100,471,645) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 

 
บริษทัท าสัญญาเพื่อไดรั้บสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้ าเสียกบับริษทัใหญ่และบริษทั 
ในเครือของบริษทัใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั 
(มหาชน)”) บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั อีสเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั”) บริษทั ดบับลิว
เอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั”) บริษทั ดบับลิวเอช
เอ ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากัด”) บริษัท ดับบลิวเอชเอ  สระบุรี ท่ีดิน
อุตสาหกรรม จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากดั”) และ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียล
เอสเตท 4 จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จ  ากดั”) เป็นระยะเวลา 50 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้สัญญาในแต่ละ
โครงการ 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ท่ีถูกก าหนดตามส่วนงานธุรกิจ ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ธุรกิจพลงังาน 2,162,207,653 2,162,207,653 - - 
ธุรกิจน ้า 610,669,873 610,669,873 610,669,873 610,669,873 

 2,772,877,526 2,772,877,526 610,669,873 610,669,873 

 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยใช้
เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม การค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงินสดซ่ึงอา้งอิงจาก
งบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจากปีท่ี 5 ใช้ประมาณการของอตัราการ
เติบโตท่ีไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นด าเนินงานอยู ่
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัใชใ้นการค านวณมูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ธุรกจิพลงังาน (ร้อยละ) ธุรกจิน า้ (ร้อยละ) 
   

ก าไรขั้นตน้ - 25.5 
อตัราการเติบโต (3.5) 6.3 
อตัราคิดลด 7.0 4.5 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณาก าไรขั้นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผา่นมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด 
อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใชส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์อตัราการเติบโตท่ีรวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม อตัราคิดลดท่ีใช้
สะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี หากขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายเปล่ียนแปลง
เป็นดงัน้ี 
 

 ธุรกจิพลงังาน (ร้อยละ) ธุรกจิน า้ (ร้อยละ) 
   

ก าไรขั้นตน้ - 6.4 
อตัราการเติบโต (8.0) (12.3) 
อตัราคิดลด 11.6 21.6 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน - 1,669,200 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ท่ีจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน (17,026,339) (4,700,791) (14,251,801) (1,926,253) 
ท่ีจะจ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน (122,969,768) (144,516,927) (100,758,266) (119,530,888) 

 (139,996,107) (149,217,718) (115,010,067) (121,457,141) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (139,996,107) (147,548,518) (115,010,067) (121,457,141) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (147,548,518) (181,722,647) (121,457,141) (151,187,533) 
รายการท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 23) 7,552,411 35,223,535 6,447,074 29,660,218 
รายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (1,049,406) - 70,174 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (139,996,107) (147,548,518) (115,010,067) (121,457,141) 

 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้ใน ณ วนัที ่
 1 มกราคม รายการทีรั่บรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 ก าไรหรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,405 5,211,363 - 5,212,768 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,664,918 1,581,758 (1,049,406) 2,197,270 
เงินสดจ่ายเพือ่การรับโอนธุรกิจน ้า 540,507,858 (10,976,000) - 529,531,858 
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้า 55,973,246 4,946,461 - 60,919,707 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื - 7,575,700 - 7,575,700 

 598,147,427 8,339,282 (1,049,406) 605,437,303 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้าเสีย (405,087,311) 7,124,187 - (397,963,124) 
ค่าเส่ือมราคา (344,247,649) 16,985,529 - (327,262,120) 

ปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนระยะยาว (30,535,114) 2,774,537 - (27,760,577) 

 (779,870,074) 26,884,253 - (752,985,821) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (181,722,647) 35,223,535 (1,049,406) (147,548,518) 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14  ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้ใน ณ วนัที ่
 1 มกราคม รายการทีรั่บรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 ก าไรหรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,212,768 (3,367,369) - 1,845,399 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,197,270 1,210,620 - 3,407,890 
เงินสดจ่ายเพือ่การรับโอนธุรกิจน ้า 529,531,858 (10,976,000) - 518,555,858 
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้า 60,919,707 5,394,642 - 66,314,349 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื 7,575,700 (7,575,700) - - 

 605,437,303 (15,313,807) - 590,123,496 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้าเสีย (397,963,124) 7,380,444 - (390,582,680) 
ค่าเส่ือมราคา (327,262,120) 15,140,060 - (312,122,060) 
ปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนระยะยาว (27,760,577) 2,774,537 - (24,986,040) 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี - (2,428,823) - (2,428,823) 

 (752,985,821) 22,866,218 - (730,119,603) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (147,548,518) 7,552,411 - (139,996,107) 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้ใน ณ วนัที ่
 1 มกราคม รายการทีรั่บรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 ก าไรขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,405 3,542,163 - 3,543,568 
ภาระผกูพนัประโยชน์พนกังาน 1,664,918 462,178 70,174 2,197,270 
เงินสดจ่ายเพือ่การรับโอนธุรกิจน ้า 540,507,858 (10,976,000) - 529,531,858 
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้า 55,973,246 4,946,461 - 60,919,707 

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื - 7,575,700 - 7,575,700 

 598,147,427 5,550,502 70,174 603,768,103 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้าเสีย (405,087,311) 7,124,187 - (397,963,124) 

ค่าเส่ือมราคา (344,247,649) 16,985,529 - (327,262,120) 

 (749,334,960) 24,109,716 - (725,225,244) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (151,187,533) 29,660,218 70,174 (121,457,141) 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้ใน ณ วนัที ่
 1 มกราคม รายการทีรั่บรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 ก าไรขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 3,543,568 (1,698,169) - 1,845,399 
ภาระผกูพนัประโยชน์พนกังาน 2,197,270 1,210,620 - 3,407,890 
เงินสดจ่ายเพือ่การรับโอนธุรกิจน ้า 529,531,858 (10,976,000) - 518,555,858 
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้า 60,919,707 5,394,642 - 66,314,349 

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื 7,575,700 (7,575,700) - - 

 603,768,103 (13,644,607) - 590,123,496 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้าเสีย (397,963,124) 7,380,444 - (390,582,680) 
ค่าเส่ือมราคา (327,262,120) 15,140,059 - (312,122,061) 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี - (2,428,822) - (2,428,822) 

 (725,225,244) 20,091,681 - (705,133,563) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (121,457,141) 6,447,074 - (115,010,067) 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการกิจการคา้อ่ืน 31,693,672 80,879,613 27,933,593 36,577,370 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 27.2) 63,731,063 73,602,614 63,624,063 73,602,614 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 52,017,027 149,909,923 52,017,027 149,909,923 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,074,237 31,349,168 27,923,086 28,702,695 

อ่ืนๆ 202,919 449,922 44,262 449,922 

 189,718,918 336,191,240 171,542,031 289,242,524 

 
16 เงนิกู้ยืม 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

รายการไม่หมุนเวยีน   
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 3,936,901,708 
   หุน้กู ้ 8,987,977,050 3,993,421,481 

 8,987,977,050 7,930,323,189 

 
ในระหวา่งปีบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีเหลือทั้งจ  านวนแลว้ 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,936,901,708 10,421,438,406 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (3,999,000,000) (6,500,000,000) 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืเงิน 62,098,292 15,463,302 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 3,936,901,708 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัค ้าประกนัในสกลุเงินบาทจ านวน 3 ชุด โดยรายละเอียด มีดงัต่อไปน้ี 
 

ชุดท่ี 1 หุ้นกู้มูลค่า 2,390 ล้านบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนดวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  
2.65 ต่อปี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 

 

ชุดท่ี 2 หุ้นกู้มูลค่า 1,290 ล้านบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนดวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  
3.17 ต่อปี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 

 

ชุดท่ี 3 หุ้นกู้มูลค่า 1,320 ล้านบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนดวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  
3.66 ต่อปี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 

 

รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,993,421,481 - 
เพิ่มข้ึน 5,000,000,000 4,000,000,000 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืเงินรอตดัจ่าย (8,969,489) (7,463,400) 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืเงิน 3,525,058 884,881 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 8,987,977,050 3,993,421,481 
 

ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี - - 
ครบก าหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 7,670,220,972 7,930,323,189 

ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 1,317,756,078 - 

 8,987,977,050 7,930,323,189 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 4.92 
หุน้กู ้ 2.70 - 3.63 3.37 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุตธิรรม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - 3,936,901,708 - 4,037,286,929 

หุน้กู ้ 8,987,977,050 3,993,421,481 9,045,434,346 3,989,300,472 

 8,987,977,050 7,930,323,189 9,045,434,346 8,026,587,401 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อตัราร้อยละ 4.92 และอยูใ่น
ขอ้มูลระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมของหุน้กู ้อา้งอิงจากราคาตราสารหน้ีท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (clean price) ท่ีเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ซ่ึงถูกจดัอยูใ่น
ระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
เงนิกู้ยืมจาก 

สถาบันการเงนิ หุ้นกู้ 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 10,421,438,406 - 
กระแสเงินสดรับ (จ่าย) - สุทธิ (6,500,000,000) 3,992,536,600 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืเงิน 15,463,302 884,881 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 3,936,901,708 3,993,421,481 
กระแสเงินสดรับ (จ่าย) - สุทธิ (3,999,000,000) 4,991,030,511 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืเงิน 62,098,292 3,525,058 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 8,987,977,050 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ประมาณการหนีสิ้นจากธุรกจิน า้  
 
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้ าเป็นค่าตอบแทนรายปีตามสัญญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ า 
เพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้ าเสีย เกณฑ์ในการค านวณค่าตอบแทนรายปีคิดเป็นร้อยละ 1 ในระยะเวลา 3 ปีแรก นับตั้งแต่วนัท่ี  
30 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ ร้อยละ 3 ในระยะเวลาปีท่ี 4 – 50 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจน ้ าในโครงการก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ  
ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 304,598,534 279,866,229 
จ่ายช าระระหวา่งปี (8,558,736) (8,052,901) 

ดอกเบ้ียจ่าย (หมายเหตุ 21) 35,531,947 32,785,206 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 331,571,745 304,598,534 

 
18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 17,039,449 10,986,346 17,039,449 10,986,346 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายรุะหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,986,346 8,324,585 10,986,346 8,324,585 
ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 3,134,346 3,022,641 3,134,346 2,107,779 
ตน้ทุนบริการในอดีต 2,591,537 - 2,591,537 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 327,220 203,112 327,220 203,112 
การโอนยา้ยพนกังานในกลุ่มกิจการ - 4,683,036 - - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม     

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (5,247,028) - 350,870 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  17,039,449 10,986,346 17,039,449 10,986,346 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานระยะยาวท่ีรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยู่ในก าไรจากการด าเนินงานในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 3,134,346 3,022,641 3,134,346 2,107,779 
ตน้ทุนบริการในอดีต 2,591,537 - 2,591,537 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 327,220 203,112 327,220 203,112 
การโอนยา้ยพนกังานในกลุ่มกิจการ - 4,683,036 - - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม     

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (5,247,028) - 350,870 

รวมค่าใชจ่้าย 6,053,103 2,661,761 6,053,103 2,661,761 

 
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับปี ได้แสดงรวมอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.41 ร้อยละ 2.41 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 6.35 ร้อยละ 6.35 
การเกษียณอาย ุ 55 ปี 55 ปี 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ร้อยละ 0.00 ถึง ร้อยละ 0.00 ถึง 
 ร้อยละ 13.00   ร้อยละ 13.00   

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

61 

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 การเปลีย่นแปลง 
ในข้อสมมติ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 8.29 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.42 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.99 ลดลง ร้อยละ 8.94 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 8.79 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.51 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าว 
ยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกนั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์ 
ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method))  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานการค านวณ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามโครงการผลประโยชน์  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ  
พ.ศ. 2560 คือ 8.68 ปี และ 7.68 ปี ตามล าดบั 
 

19 เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ในอตัรา 0.2034 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 778.01 ลา้นบาท โดยเงินปันผลไดจ่้ายแลว้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561  
 

20 ส ารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 73,100,541 36,251,431 

จดัสรรระหวา่งปี 39,666,255 36,849,110 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 112,766,796 73,100,541 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังจากหักส่วน 
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ส ารองน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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21 ต้นทุนทางการเงนิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 106,935,339 362,943,882 106,935,339 362,943,882 
หุน้กู ้ 212,171,285 49,524,701 212,171,285 49,524,701 
ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้     
   (หมายเหตุ 16) 3,525,058 884,881 3,525,058 884,881 
ดอกเบ้ียจ่ายจากประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้า     
   (หมายเหตุ 17) 35,531,947 32,785,206 35,531,947 32,785,206 

อ่ืนๆ 8,391,611 13,728,793 1,229 113 

รวมตน้ทุนทางการเงิน 366,555,240 459,867,463 358,164,858 446,138,783 

 
22 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนน ้าดิบ 699,639,656 708,695,114 699,639,656 708,695,114 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 91,628,848 72,107,293 91,628,848 72,107,293 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 10) 143,464,032 136,960,168 133,447,432 129,872,032 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 11, 12) 46,428,194 44,394,563 46,428,194 44,394,563 
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 20,270,346 14,900,822 18,367,864 13,368,860 
ค่าธรรมเนียมใหค้  าแนะน าและปรึกษา 14,211,458 9,684,346 14,211,458 9,684,346 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ 11,984,646 12,688,263 11,984,646 12,688,263 

 
23 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได้ 

 
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 56,646,179 52,385,606 - - 
การปรับปรุงจากปีก่อน - 993,116 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 14) (7,552,411) (35,223,535) (6,447,074) (29,660,218) 

 49,093,768 18,155,187 (6,447,074) (29,660,218) 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปี 
แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ก าไรก่อนภาษี 2,300,991,631 1,999,070,792 786,878,023 707,321,972 
ก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริม     
   การลงทุน (35,827,306) (69,908,531) - - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินในบริษทัร่วม 
และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (2,047,414,903) (1,936,106,033) - - 

 217,749,422 (6,943,772) 786,878,023 707,321,972 

     
ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 43,549,884 (1,388,754) 157,375,605 141,464,394 
ผลกระทบ :     
   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดส้องเท่า (725,813) (1,560,930) (725,813) - 
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (7,803,795) (5,925,140) (161,161,836) (185,749,586) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 64,032 19,429 63,810 1,619 
   การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้     
      เป็นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - (1,998,840) - 
   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้บนัทึกเป็นสินทรัพย ์
      ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,009,460 26,017,466 - 14,623,355 

   การปรับปรุงจากปีก่อน - 993,116 - - 

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได ้ 49,093,768 18,155,187 (6,447,074) (29,660,218) 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษ ี ภาษ ี หลงัภาษ ี ก่อนภาษ ี ภาษ ี หลงัภาษ ี

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (423,012) - (423,012) - - - 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - - 5,247,028 (1,049,406) 4,197,622 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ (1,177,960) - (1,177,960) (10,459,539) - (10,459,539) 

 (1,600,972) - (1,600,972) (5,212,511) (1,049,406) (6,261,917) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษ ี ภาษ ี หลงัภาษ ี ก่อนภาษ ี ภาษ ี หลงัภาษ ี

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - - (350,870) 70,174 (280,696) 

 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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24 ก าไรต่อหุ้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั     
   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 2,251,897,827 1,980,915,562 793,325,097 736,982,190 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 3,825,000,000 3,664,041,096 3,825,000,000 3,664,041,096 
     

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.59 0.54 0.21 0.20 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ 
 

25 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
25.1 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  

 
ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

งานระหวา่งก่อสร้าง 112,393,045 80,402,770 11,978,287 31,024,672 
 

25.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าอาคารส านกังาน ยานพาหนะ และท่ีดิน เป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปีและ 30 ปี 
ตามล าดบั โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 14,484,838 11,707,062 13,025,485 10,247,709 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 41,117,005 39,588,744 34,886,118 33,503,792 
เกินกวา่ 5 ปี 238,144,444 246,691,053 193,556,766 200,498,087 

 293,746,287 297,986,859 241,468,369 244,249,588 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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25 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
25.3 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนงัสือค ้าประกนั ท่ีออกโดยธนาคารเพื่อการปฏิบติัตามสัญญากบักลุ่มพลงังานเป็นจ านวนเงิน  
265.58 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,006.98 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 7.72 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2560 : 9.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในการค ้ าประกนัเงินกู้ของบริษทัโกลว ์ไอพีพี จ  ากดั โดยใช้หุ้นสามญัของบริษทัดังกล่าวท่ีถูก 
จดัประเภทอยูใ่นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
26 สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั  

 
บริษัท สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนั หลกัประกนั 

   

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั เงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัร่วม 
- บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็ แอล แอล จ ากดั จ  านวน  

34.61 ลา้นหุน้ 

 
การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็ แอล แอล จ ากดั 

 
- บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ จ  ากดั จ  านวน 0.37 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ จ  ากดั  
- บริษทั บี กริม เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1 จ  ากดั 
จ านวน 3.84 ลา้นหุน้ 

การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั บี กริม เพาเวอร์  
(ดบับลิวเอชเอ) 1 จ  ากดั  

- บริษทั กลัฟ์ วีทีพี จ  ากดั จ  านวน 40.27 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั กลัฟ์ วีทีพี จ  ากดั  
- บริษทั กลัฟ์ ทีเอส 1 จ  ากดั จ านวน 42.14 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั กลัฟ์ ทีเอส 1 จ  ากดั  
- บริษทั กลัฟ์ ทีเอส 2 จ  ากดั จ านวน 42.27 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั กลัฟ์ ทีเอส 2 จ  ากดั  
- บริษทั กลัฟ์ ทีเอส 3 จ ากดั จ  านวน 38.02 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั กลัฟ์ ทีเอส 3 จ  ากดั  
- บริษทั กลัฟ์ ทีเอส 4 จ ากดั จ  านวน 36.76 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั กลัฟ์ ทีเอส 4 จ  ากดั 

 - บริษทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 จ  ากดั จ  านวน 32.34  
ลา้นหุน้ 

การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 จ  ากดั 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากดั เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัร่วม  

 - บริษทั เกค็โค่-วนั จ  ากดั จ  านวน 406.84 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั เกค็โค่-วนั จ  ากดั 
 เงินลงทุนในหุน้สามญัของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 - บริษทั โกลว ์ไอพีพี จ  ากดั จ  านวน 14.25 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงินใหก้บับริษทั โกลว ์ไอพีพี จ  ากดั 

 
27 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
บุคคลและกิจการท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล 
หรือกิจการนั้นมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ 
การลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียใน
สิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจน
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
27.1 รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มกิจการ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,919,273 56,800 74,806 56,800 
ค่าไฟฟ้า - 99 - - 
ค่าบริการ - 48,406 - - 
ค่าบริหารงาน 1,579,200 - 1,579,200 - 
ค่าเช่า - 72,610 - - 
     
บริษทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดิบ 43,295,384 32,755,930 43,295,384 32,755,930 
ค่าไฟฟ้า - 2,406,631 - 2,406,631 
ค่าบริการ 180,000 191,885 180,000 191,885 
ค่าบริหารงาน 12,632,258 9,150,000 12,632,258 9,150,000 
ค่าเช่า 3,125,405 2,397,430 3,125,405 2,397,430 
ค่าโฆษณา 164,839 - - - 
     
บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 212,151,056 105,689,477 212,151,056 105,689,477 
ดอกเบ้ียรับ 54,087,897 71,336,339 - - 
รายไดอ่ื้น 27,298,110 - 2,537,475 - 
     
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - 309,982,177 305,389,147 
ดอกเบ้ียรับ - - 78,913,353 42,028,211 
เงินปันผลรับ - - 804,281,964 928,747,934 
     
การร่วมคา้     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 996,440 287,500 672,440 287,500 
ดอกเบ้ียรับ 849,463 507,792 384,805 507,792 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

68 

27 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

27.1 รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,289,177 6,705,411 4,289,177 6,705,411 
ตน้ทุนน ้าดิบ 654,886,253 675,939,183 654,886,253 675,939,183 
ค่าไฟฟ้า 774,322 9,888,737 774,322 9,888,737 
ค่าบริการ 1,131,058 1,007,393 1,131,058 1,007,393 
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่าย 8,692,000 8,692,000 8,692,000 8,692,000 
ค่าเช่า 6,955,241 4,824,502 5,052,759 3,365,149 
ค่าท่ีปรึกษา 235,484 - - - 
ค่าฝึกอบรม - 42,675 - 42,675 

 
27.2 ยอดค้างช าระทีเ่กดิขึน้จากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     
บริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด 716,951 11,556 18,336 11,556 
บริษทัร่วม 29,740,567 16,602,386 25,841,895 16,602,386 
บริษทัยอ่ย - - 18,406,995 52,138,929 
การร่วมคา้ 360,675 307,625 13,995 307,625 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 408,428 352,514 408,428 352,514 

 31,226,621 17,274,081 44,689,649 69,413,010 
     

รายไดค้า้งรับ     
บริษทัร่วม 31,450,592 25,313,891 - - 
บริษทัยอ่ย - - 12,067,420 11,002,263 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 336,263 320,250 336,263 320,250 

 31,786,855 25,634,141 12,403,683 11,322,513 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

27.2 ยอดค้างช าระทีเ่กดิขึน้จากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
บริษทัร่วม 1,549,177 1,821,314 - - 
บริษทัยอ่ย - - 9,257,017 2,988,445 
การร่วมคา้ 464,658 553,064 - 553,064 

 2,013,835 2,374,378 9,257,017 3,541,509 
     

เงินทดรองจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 133,120 380,620 

 - - 133,120 380,620 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทัใหญ่ 10,161 - - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 14,516 - - - 

 24,677 - - - 
     

เจา้หน้ีการคา้     
บริษทัใหญ่ 4,499,492 3,810,498 4,499,492 3,810,498 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 59,231,571 69,792,116 59,124,571 69,792,116 

 63,731,063 73,602,614 63,624,063 73,602,614 
     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
บริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด - 1,411,717 - 1,411,717 
บริษทัใหญ่ 1,062,889 3,816,933 1,062,889 3,816,933 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,023,627 3,774,310 3,823,181 3,766,464 

 5,086,516 9,002,960 4,886,070 8,995,114 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
27.3 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ีย MLR และ MLR ลบร้อยละ 1.25 
ตามล าดบัต่อปี รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,013,765,000 1,432,900,000 1,556,015,000 592,985,623 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึน 53,000,000 39,015,000 1,217,000,000 1,125,015,000 

รับคืนเงินใหกู้ย้มื (312,214,500) (458,150,000) (119,575,000) (161,985,623) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 754,550,500 1,013,765,000 2,653,440,000 1,556,015,000 

 
27.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
ผูบ้ริหารส าคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท  
และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายส าหรับผูบ้ริหารส าคญัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 48,776,634 43,068,862 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,877,080 1,758,627 

  51,653,714 44,827,489 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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28 สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
กิจการผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมประเภทกิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานจ านวน 4 บตัรส่งเสริม 
 
สิทธิประโยชน์พิเศษท่ีส าคญั 
 
1) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ 

เงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนโดยมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดป้ระกอบกิจการนั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการ
ขาดทุนในระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามวรรคหน่ึง ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม จะไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปี 
ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลานั้นไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน  
5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

 
2) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
 

3) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 1 

 
4) ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้ าประปา 2 เท่า ของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการนั้น 
 

5) ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหัก 
ค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

 
ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายได้จากการขายและให้บริการส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี  
31 ธนัวาคม สามารถแยกรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 (พนับาท) พ.ศ. 2560 (พนับาท) 

 
ได้รับ 

การส่งเสริม 
ไม่ได้รับ 

การส่งเสริม  
ได้รับ 

การส่งเสริม 
ไม่ได้รับ 

การส่งเสริม  

 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม 
       

รายไดจ้ากการขาย 245,129 1,277,974 1,523,103 378,536 1,061,640 1,440,176 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 185,182 185,182 - 193,581 193,581 

 245,129 1,463,156 1,708,285 378,536 1,255,221 1,633,757 
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