
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกัด (มหาชน)  

และบริษทัย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน

และบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 



การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์  

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 20 เร่ืองคดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวข้องกับโครงการพฒันาสระ 

เก็บนํ้ าดิบทบัมา ซ่ึงผูรั้บเหมาไม่สามารถก่อสร้างให้แลว้เสร็จตามขอ้กาํหนดของสัญญา และอยูร่ะหว่างการไกล่เกล่ียในชั้นศาล และ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 21 เร่ืองค่าตอบแทนโครงการท่อส่งนํ้ าของบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้จ่าย

ค่าตอบแทนตามอตัราท่ีกาํหนดในเบ้ืองตน้ เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐอยูร่ะหวา่งการพิจารณาการจดัใหบ้ริษทัเช่าหรือบริหาร และการ

พิจารณาอตัราผลตอบแทน ซ่ึงอตัราผลตอบแทนอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินไม่ได้

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี 

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

สุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 



งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80,017 37,478 36,867 4,621

เงินลงทุนระยะสั้น 6 374,021 393,039 52,817 39,316

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 420,625 407,424 280,253 273,842

สินคา้คงเหลือ 12,295 13,069 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 44,801 38,127 10,328 13,620

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 931,759 889,137 380,265 331,399

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 510,000 510,000

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 19.4 - - 1,600,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 9 179,853 185,930 192,826 199,391

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 14,230,754 14,228,392 13,960,782 13,970,222

ค่าความนิยม 103,283 103,283 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 3,655,418 3,702,734 51,205 50,151

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,221 22,234 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10 390,405 350,907 363,130 320,646

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,579,934 18,593,480 16,677,943 15,050,410

รวมสินทรัพย์ 19,511,693 19,482,617 17,058,208 15,381,809

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

            ……………………………………………………..                              ………………………………………………………..

               (                                                                )                                            (                                                                )
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12.1 880,000 83,000 610,000 10,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 172,936 139,728 143,529 97,283

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 72,761 82,433 65,384 73,738

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,524 1,600 1,524 1,600

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12.2 826,200 808,200 634,000 616,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 82,539 131,181 66,464 98,470

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 173,643 176,013 127,728 115,496

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 75,455 70,768 51,575 44,075

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,285,058 1,492,923 1,700,204 1,056,662

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,365 2,637 1,365 2,637

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.2 3,166,200 3,992,400 2,974,000 2,008,000

หุน้กู้ 12.3 2,397,854 2,397,562 2,397,854 2,397,562

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 369,590 385,210 44,703 41,053

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 148,425 135,062 106,086 96,982

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 24,345 33,189 - -

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 14 548,109 613,729 508,294 574,373

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,655,888 7,559,789 6,032,302 5,120,607

รวมหนีสิ้น 8,940,946 9,052,712 7,732,506 6,177,269

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,138,522 2,138,522 2,138,522 2,138,522

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 166,500 166,500 166,500 166,500

                      - ทุนสาํรองสมัปทาน 15 340,949 298,762 50,179 39,316

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,067,084 5,960,276 5,294,542 5,181,703

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 12,234 14,774 12,234 14,774

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 10,389,014 10,242,559 9,325,702 9,204,540

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 181,733 187,346 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 10,570,747 10,429,905 9,325,702 9,204,540

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 19,511,693 19,482,617 17,058,208 15,381,809

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

รายได้ 19.1

รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบ 620,570 575,676 630,703 580,445

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 364,080 361,406 94,708 97,101

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน 58,386 44,000 - -

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 34,799 37,993 35,950 31,454

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,077,835 1,019,075 761,361 709,000

รายไดอ่ื้น 16 12,032 10,024 71,578 65,707

รวมรายได้ 1,089,867 1,029,099 832,939 774,707

ค่าใช้จ่าย 19.1

ตน้ทุนการขายนํ้าดิบ 228,992 219,946 235,753 223,326

ตน้ทุนการขายนํ้าประปา 219,592 220,987 73,877 80,548

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน 58,386 44,000 - -

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 27,626 31,561 29,509 23,567

รวมต้นทุนขายและบริการ 534,596 516,494 339,139 327,441

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,095 2,640 1,673 2,124

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 132,119 97,813 88,663 63,166

ตน้ทุนทางการเงิน 35,330 35,103 25,418 22,040

รวมค่าใช้จ่าย 704,140 652,050 454,893 414,771

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 385,727 377,049 378,046 359,936

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (82,216) (86,445) (68,897) (72,397)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 303,511 290,604 309,149 287,539

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

6



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

   รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

         การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

- 3,372 - (7,734)

         ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่จดัประเภท

             รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (674) - 1,547

         รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

            กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 2,698 - (6,187)

   รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

         ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจากลูกคา้ (847) (848) (847) (848)

         รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

            กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (847) (848) (847) (848)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 

- สุทธิจากภาษี (847) 1,850 (847) (7,035)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 302,664 292,454 308,302 280,504

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 300,405 287,735 309,149 287,539

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,106 2,869 - -

303,511 290,604 309,149 287,539

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 299,558 289,585 308,302 280,504

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,106 2,869 - -

302,664 292,454 308,302 280,504

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.18 0.17 0.19 0.17

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

             หลงัออกจากงาน
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

รายได้ 19.1

รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบ 1,805,729 1,885,722 1,835,281 1,927,096

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 1,076,444 1,069,409 284,005 284,883

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน 170,985 192,340 - -

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 117,753 120,673 108,033 80,941

รวมรายได้จากการขายและบริการ 3,170,911 3,268,144 2,227,319 2,292,920

รายไดอ่ื้น 16 24,885 39,851 147,213 133,720

รวมรายได้ 3,195,796 3,307,995 2,374,532 2,426,640

ค่าใช้จ่าย 19.1

ตน้ทุนการขายนํ้าดิบ 698,925 712,344 719,686 734,393

ตน้ทุนการขายนํ้าประปา 671,506 636,726 234,650 235,411

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน 170,985 192,340 - -

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 100,288 98,472 82,623 57,964

รวมต้นทุนขายและบริการ 1,641,704 1,639,882 1,036,959 1,027,768

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,493 6,004 4,484 4,981

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 330,696 295,129 219,680 200,070

ตน้ทุนทางการเงิน 102,386 105,816 66,536 66,049

รวมค่าใช้จ่าย 2,080,279 2,046,831 1,327,659 1,298,868

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,115,517 1,261,164 1,046,873 1,127,772

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (225,991) (254,111) (191,133) (216,417)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 889,526 1,007,053 855,740 911,355

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
   รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

         การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
- 3,372 - (7,734)

         ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่จดัประเภท
             รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (674) - 1,547
         รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
            กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 2,698 - (6,187)
   รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

         ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจากลูกคา้ (2,540) (2,543) (2,540) (2,543)
         มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีโอนจาก
             กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปยงักาํไรหรือขาดทุน - (664) - (664)
         ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะจดัประเภทใหม่
            เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 133 - 133

         รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
            กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,540) (3,074) (2,540) (3,074)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 

- สุทธิจากภาษี (2,540) (376) (2,540) (9,261)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 886,986 1,006,677 853,200 902,094

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 881,033 998,632 855,740 911,355
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,493 8,421 - -

889,526 1,007,053 855,740 911,355

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 878,493 998,256 853,200 902,094
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,493 8,421 - -

886,986 1,006,677 853,200 902,094

กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.53 0.60 0.51 0.55

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

             หลงัออกจากงาน
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

จัดสรรแล้ว - จัดสรรแล้ว - ทรัพย์สินทีไ่ด้ การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารอง รับโอนจากลูกค้า ในมูลค่าของ องค์ประกอบอื่นของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไ่ม่มอีํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สัมปทาน ยงัไม่ได้จัดสรร - สุทธิ เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 1,663,725 2,138,522 166,500 - 5,867,024 18,165 531 18,696 9,854,467 193,834 10,048,301

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทาน 4 - - - 236,323 (236,323) - - - - - -

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามทีร่ายงานใหม่ 1,663,725 2,138,522 166,500 236,323 5,630,701 18,165 531 18,696 9,854,467 193,834 10,048,301

เงินปันผลจ่าย - - - - (831,862) - - - (831,862) (12,703) (844,565)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 1,001,330 (2,543) (531) (3,074) 998,256 8,421 1,006,677

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรับงวด 15 - - - 33,654 (33,654) - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 1,663,725 2,138,522 166,500 269,977 5,766,515 15,622 - 15,622 10,020,861 189,552 10,210,413

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 1,663,725 2,138,522 166,500 39,316 6,219,722 14,774 - 14,774 10,242,559 187,346 10,429,905

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทาน 4 - - - 259,446 (259,446) - - - - - -

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามทีร่ายงานใหม่ 1,663,725 2,138,522 166,500 298,762 5,960,276 14,774 - 14,774 10,242,559 187,346 10,429,905

เงินปันผลจ่าย - - - - (732,038) - - - (732,038) (14,106) (746,144)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 881,033 (2,540) - (2,540) 878,493 8,493 886,986

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรับงวด 15 - - - 42,187 (42,187) - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,663,725 2,138,522 166,500 340,949 6,067,084 12,234 - 12,234 10,389,014 181,733 10,570,747

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

จัดสรรแล้ว - จัดสรรแล้ว - ทรัพย์สินทีไ่ด้ การเปลี่ยนแปลง รวม

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารอง รับโอนจากลูกค้า ในมูลค่าของ องค์ประกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สัมปทาน ยงัไม่ได้จัดสรร - สุทธิ เงินลงทุนเผื่อขาย ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,663,725 2,138,522 166,500 - 4,956,572 18,165 531 18,696 8,944,015
เงินปันผลจ่าย - - - - (831,862) - - - (831,862)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 905,168 (2,543) (531) (3,074) 902,094
การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรับงวด 15 - - - 33,654 (33,654) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 1,663,725 2,138,522 166,500 33,654 4,996,224 15,622 - 15,622 9,014,247

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,663,725 2,138,522 166,500 39,316 5,181,703 14,774 - 14,774 9,204,540
เงินปันผลจ่าย - - - - (732,038) - - - (732,038)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 855,740 (2,540) - (2,540) 853,200
การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรับงวด 15 - - - 10,863 (10,863) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,663,725 2,138,522 166,500 50,179 5,294,542 12,234 - 12,234 9,325,702

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,115,517 1,261,164 1,046,873 1,127,772
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 9 304,900 289,723 281,547 274,293
ค่าตดัจาํหน่าย 9 226,575 211,959 6,412 5,266
รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ี

ไดรั้บโอนจากลูกคา้ (2,540) (2,543) (2,540) (2,543)
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,707 776 2,707 476
กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น (128) (1,863) (128) (1,863)
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว (112) 14,178 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,639 12,347 9,511 7,240
เงินปันผลรับ 8 และ 16 - - (126,582) (105,570)
รายไดด้อกเบ้ีย (8,562) (5,386) (4,511) (916)
ดอกเบ้ียจ่าย 105,177 105,010 65,458 65,243

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 1,757,173 1,885,365 1,278,747 1,369,398
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน 

(เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (13,201) 29,688 (6,744) 34,746
สินคา้คงเหลือ 773 (816) - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6,623 6,007 3,225 9,800
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,097 15,769 1,103 14,368

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงาน

เพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,208 9,380 46,246 8,550
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (30,563) (4,806) (15,961) 4,848
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,820 19,796 7,312 18,688
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (276) (6,535) (75) (6,535)
จ่ายประมาณการหน้ีสินระยะยาว (8,703) (8,865) - -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (65,620) (18,674) (66,079) (22,374)

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,686,331 1,926,309 1,247,774 1,431,489
จ่ายภาษีเงินได้ (301,791) (321,576) (219,488) (244,331)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,384,540 1,604,733 1,028,286 1,187,158

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (987,266) (1,211,495) (158,500) (419,000)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น 1,006,412 1,605,597 145,128 760,863

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 8,815 5,845 4,579 1,062

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 126,582 105,570

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,098 - 3,098 -

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (218) (1,265) (236) (1,466)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ

จ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (292,782) (418,401) (257,712) (364,262)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (182,793) (213,896) (7,466) (7,859)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน (53,927) (65,673) (53,927) (65,673)

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 19.4 - - (1,600,000) -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (498,661) (299,288) (1,798,454) 9,235

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12.1 3,254,000 1,057,000 2,509,000 790,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12.1 (2,457,000) (2,277,000) (1,909,000) (505,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.2 1,600,000 1,600,000 1,600,000 -

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.2 (2,408,200) (808,200) (616,000) (616,000)

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,348) (1,542) (1,348) (1,542)

เงินปันผลจ่าย (745,956) (848,626) (731,850) (831,506)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (84,836) (84,739) (48,388) (44,870)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (843,340) (1,363,107) 802,414 (1,208,918)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 42,539 (57,662) 32,246 (12,525)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 37,478 177,965 4,621 89,303

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 80,017 120,303 36,867 76,778

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 72,761 58,085 65,384 52,958
การซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 4,232 - 4,232

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึงหนา้ 45 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึน 

ในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-26 เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและ

บริษทัยอ่ยวา่ กลุ่มกิจการ 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกั คือ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งนํ้าสายหลกัในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ขายนํ้าดิบรวมถึงการผลิตและขายนํ้าประปา  

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

 

  จัดตั้งขึน้ อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ของการถือหุ้น 
    

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) ผลิตและขายนํ้าประปา  

   การลดนํ้าสูญเสีย และลงทุน 

   ในกิจการประปา 4 แห่ง 

 

 

ไทย 

 

 

100 
    

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน)    

บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จาํกดั ผลิตและขายนํ้าประปา ไทย 100 

บริษทั ประปาบางปะกง จาํกดั ผลิตและขายนํ้าประปา ไทย 100 

บริษทั ประปานครสวรรค ์จาํกดั ผลิตและขายนํ้าประปา ไทย 100 

บริษทั เอก็คอมธารา จาํกดั ผลิตและขายนํ้าประปา ไทย 90.07 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการของบริษทั 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล

ทางการเงินหลกัประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 

งบกระแสเงินสด ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูล

ทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย  

ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง  
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปลีย่นแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ไดมี้การปรับปรุงโดยกาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินได้

รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั

ภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่า 

ท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

จะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปลีย่นแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิการ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  

ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สีย

ท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป

สาํหรับบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
 

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาตรฐานฉบบัน้ีเป็นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่เก่ียวกับการรับรู้รายได้ โดยจะนํามาใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 สําหรับการขายสินคา้และ

ให้บริการ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 สาํหรับสัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีมีหลกัการว่า

รายได้จะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้  มาตรฐานมีทางเลือกในการปรับใช้โดยการปรับ

ยอ้นหลงั หรือการปรับยอ้นหลงัแบบประยกุต ์ซ่ึงจะรับรู้ผลกระทบยอ้นหลงักบักาํไรสะสมตน้งวด  
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการประเมินวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่

ดงักล่าวมาถือปฎบัิติก่อนวนัที่มีผลบังคบัใช้  
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีมี่การปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่

ดงักล่าวมาถือปฎบัิติก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน 

   ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหกักลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน 

หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเก่ียวข้อง และ

สถานการณ์ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดใหกิ้จการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนัยสําคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีมี่การปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่

ดงักล่าวมาถือปฏิบัติติก่อนวนัที่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า การตดั

รายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีถูกจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าเป็นสามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดล

ธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง

การเงินนั้น 

 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนถูกจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

- หน้ีสินทางการเงินถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้ง

วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

 

- ตราสารอนุพนัธ์ถูกจดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 

 

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนั

ทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพ

เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการคาํนวณ 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกันไป โดยมีข้อยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั และลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่า จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่

ดงักล่าวมาถือปฏิบัติติก่อนวนัที่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียง

ของกิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไร

หรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั

ความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกบัวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทาง

เก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือ

โดยกิจการใดๆ ภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพยีงบริษทัใหญ่เท่านั้น และใหแ้นวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภท

รายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนั

ความเส่ียง 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน ใหข้อ้กาํหนดทาง

บญัชีสําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจา้หน้ีเพื่อชาํระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดั

มูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม กิจการตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน 

(หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน)ท่ีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบัเหล่าน้ีมาใช้

เป็นคร้ังแรก 
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3 การประมาณการ 

 

การจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบาย

การบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 

และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

4 การปรับปรุงตัวเลขเปรียบเทียบ 

 

4.1 การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทาน 

 

กลุ่มกิจการมีการแสดงรายการทุนสาํรองสัมปทานในขอ้มูลทางการเงินรวมใหม่ โดยไดร้วมทุนสาํรองสัมปทานของบริษทั

ยอ่ย ซ่ึงเดิมแสดงรวมอยูใ่นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

4.2 การแบ่งปันกาํไรของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงการแบ่งปันกาํไรใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมท่ีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เน่ืองจากมีการแบ่งปันกาํไรให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมสูงไปในอดีต  

 

การปรับปรุงตวัเลขเปรียบเทียบดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และส่วนของเจา้ของรวมท่ีเคย

นาํเสนอ 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

21 

4 การปรับปรุงตัวเลขเปรียบเทียบ (ต่อ) 
 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงวดปัจจุบนั ดงัน้ี 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 
ตามที ่

รายงานไว้เดมิ 

 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ตามที ่

รายงานใหม่ 

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ    

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560    

   กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองสมัปทาน - 236,323 236,323 

   กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร - ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 5,867,024 (236,323) 5,630,701 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

   กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองสมัปทาน 39,316 259,446 298,762 

   กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร - ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 6,219,722 (259,446) 5,960,276 
    

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560    

กาํไรสุทธิ    

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ    

   ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 285,343 2,392 287,735 

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,261 (2,392) 2,869 

รวม 290,604 - 290,604 
    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม    

   ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 287,193 2,392 289,585 

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,261 (2,392) 2,869 

รวม 292,454 - 292,454 

กาํไรต่อหุน้ 0.17 0.00 0.17 
    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560    

กาํไรสุทธิ    

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ    

   ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 991,536 7,096 998,632 

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,517 (7,096) 8,421  

รวม 1,007,053 - 1,007,053 
    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม    

   ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 991,160 7,096 998,256 

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,517 (7,096) 8,421 

รวม 1,006,677 - 1,006,677 

กาํไรต่อหุน้ 0.60 0.00 0.60 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกั คือ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งนํ้ าสายหลกัในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย โดยมีส่วนงานท่ีรายงานแบ่งตามกิจกรรมทางธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย การขายนํ้ าดิบ การผลิตและขายนํ้ าประปา  

การบริหารกิจการประปา และงานวิศวกรรมบริการ สาํหรับกิจกรรมทางธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น การให้เช่าอาคารสาํนกังาน จะแสดงรวม

ในส่วนงานอ่ืน ๆ  

 

กลุ่มกิจการมีการดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกบัการขายให้แก่บุคคลภายนอก ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงาน วดัผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้าํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

ขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 

ธุรกจิ 

การขาย           

ธุรกจิ 

การขาย           

ธุรกจิ 

การบริหาร 

งาน

วศิวกรรม   ตดัรายการ  

 นํา้ดบิ นํา้ประปา กจิการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
       

   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
       

รายได้        

รายไดจ้ากภายนอก 1,805,729 1,228,831 30,546 40,211 65,594 - 3,170,911 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 29,552 - 161,584 - 39,403 (230,539) - 

รวมรายได้ 1,835,281 1,228,831 192,130 40,211 104,997 (230,539) 3,170,911 
        

ต้นทุนขายและบริการ (719,686) (874,219) (160,014) (43,773) (74,551) 230,539 (1,641,704) 
        

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานของส่วน

งาน 1,115,595 354,612 32,116 (3,562) 30,446 - 
1,529,207 

        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน        

รายไดอ่ื้น       24,885 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (5,493) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (330,696) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (102,386) 

ภาษีเงินได ้       (225,991) 

กาํไรสุทธิ       889,526 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 

ธุรกจิ 

การขาย           

ธุรกจิ 

การขาย           

ธุรกจิ 

การบริหาร 

งาน

วศิวกรรม   ตดัรายการ  

 นํา้ดบิ นํา้ประปา กจิการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด        

   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560        

รายได้        

รายไดจ้ากภายนอก 1,885,722 1,150,391 115,677 49,222 67,132 - 3,268,144 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 41,375 - 164,156 - 13,809 (219,340) - 

รวมรายได้ 1,927,097 1,150,391 279,833 49,222 80,941 (219,340) 3,268,144 
        

ต้นทุนขายและบริการ (734,393) (775,234) (241,317) (47,078) (61,200) 219,340 (1,639,882) 
        

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,192,704 375,157 38,516 2,144 19,741 - 1,628,262 
        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน        

รายไดอ่ื้น       39,851 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (6,004) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (295,129) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (105,816) 

ภาษีเงินได ้       (254,111) 

กาํไรสุทธิ       1,007,053 

 

6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

   (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

เงินฝากประจาํ 27,475 94,277 - - 

เงินฝากประจาํตามขอ้กาํหนดสญัญาสมัปทาน 346,546 298,762 52,817 39,316 

รวม 374,021 393,039 52,817 39,316 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินมีอายรุะหว่าง 6 - 12 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่

ร้อยละ 0.75 - 1.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.90 - 1.60 ต่อปี)  

 

เงินฝากประจาํตามขอ้กาํหนดสัญญาสัมปทาน เป็นเงินฝากประจาํท่ีจดัสรรไวเ้ป็นทุนสํารองตามขอ้กาํหนดของสัญญาสัมปทาน

ประกอบกิจการประปา (หมายเหตุ 15)   



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

24 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ลูกหน้ีการคา้ 391,982 386,475 245,546 244,043 

ลูกหน้ีอ่ืน     

    - บุคคลภายนอก  458 465 458 462 

    - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.2) 18 15 9,085 11,526 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,802 20,112 24,799 17,454 

อ่ืน ๆ 365 357 365 357 

 420,625 407,424 280,253 273,842 

 

ลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีเรียกเกบ็แลว้     

    - บุคคลภายนอก  104,730 113,746 99,770 111,901 

    - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.2) 151,111 168,302 142,021 131,694 

รวมลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีเรียกเกบ็แลว้ 255,841 282,048 241,791 243,595 

  
   

ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ียงัไม่เรียกเกบ็     

    - บุคคลภายนอก 809 870 - - 

    - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.2) 135,332 103,557 3,755 448 

รวมลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 136,141 104,427 3,755 448 
     

 391,982 386,475 245,546 244,043 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีเรียกเกบ็แลว้สามารถแยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 248,564 280,698 237,887 242,439 

เกินกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน 5,537 508 2,170 319 

เกินกาํหนด 3 - 6 เดือน 897 837 897 837 

เกินกาํหนด 6 - 12 เดือน 6 5 - - 

เกินกาํหนดมากกวา่ 12 เดือน 1,452 615 1,452 615 

 256,456 282,663 242,406 244,210 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (615) (615) (615) (615) 

 255,841 282,048 241,791 243,595 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ทุนชําระแล้ว อตัราร้อยละของการถือหุ้น มูลค่าเงนิลงทุน เงนิปันผลรับ 

   

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

ช่ือบริษทั 

ประเภท 

ธุรกจิ 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

พนับาท 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

พนับาท 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2561 

พนับาท 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

พนับาท 
           

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์  ผลิตและ ประเทศไทย         

   จาํกดั (มหาชน) ขายนํ้าประปา  510,000 510,000 100 100 510,000 510,000 126,582 105,570 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       510,000 510,000 126,582 105,570 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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9 รายจ่ายฝ่ายทุน 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อสังหาริมทรัพย์ ที่ดนิ อาคาร สินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ที่ดนิ อาคาร สินทรัพย์ 

 เพ่ือการลงทุน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน เพ่ือการลงทุน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 
       

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561       

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 185,930 14,228,392 3,702,734 199,391 13,970,222 50,151 

ซ้ือสินทรัพย ์ 218 303,411 178,452 236 266,934 7,466 

โอนสินทรัพย ์ - (807) 807 - - - 

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ (226) (1,411) - (243) (1,385) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (6,069) (298,831) (226,575) (6,558) (274,989) (6,412) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 179,853 14,230,754 3,655,418 192,826 13,960,782 51,205 

 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 356,980 309,217 356,980 309,217 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 29,829 34,012 5,429 6,532 

เงินค่ามดัจาํและเงินประกนั 2,173 2,086 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน  32,802 32,802 - - 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน (32,802) (32,802) - - 

อ่ืน ๆ 1,423 5,592 721 4,897 

 390,405 350,907 363,130 320,646 

 

ลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 32.8 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีระหวา่งบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยกบับริษทัเอกชน

แห่งหน่ึง เก่ียวกบัการเรียกเก็บค่าปรับจากการส่งมอบนํ้ าประปาไม่ถึงปริมาณขั้นตํ่า เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ 

ของบริษทัย่อย มีมติอนุมติัให้บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับหน้ีของบริษทัเอกชนท่ีคา้งอยู่ทั้งหมดจาํนวน 32.8 ลา้นบาท 

เน่ืองจากมีการยกเลิกสญัญาการซ้ือนํ้าดิบกบับริษทัเอกชนรายดงักล่าวในปี พ.ศ. 2558 และมีแนวโนม้วา่อาจจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยฟ้องบริษทัเอกชนรายดังกล่าวเก่ียวกับการผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย 

เป็นจาํนวนเงิน 37.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษา

ใหจ้าํเลยชาํระหน้ีใหแ้ก่บริษทัยอ่ย จาํนวนเงิน 37.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้อง ปัจจุบนับริษทั

ยอ่ยไดย้ืน่ขอบงัคบัคดีต่อศาลแลว้ 

 

11 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

เจา้หน้ีการคา้ 
    

   - บุคคลภายนอก 141,923 101,673 117,524 74,437 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.2) 1,885 3,547 20,552 21,600 

เจา้หน้ีอ่ืน     

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19.2) 29,128 34,508 5,453 1,246 

 172,936 139,728 143,529 97,283 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิกู้ยืม 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

รายการหมุนเวยีน     

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 880,000 83,000 610,000 10,000 

   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั      

     การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 826,200 808,200 634,000 616,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,706,200 891,200 1,244,000 626,000 

  
 

 
 

รายการไม่หมุนเวยีน     

   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,166,200 3,992,400 2,974,000 2,008,000 

   หุน้กู ้ 2,397,854 2,397,562 2,397,854 2,397,562 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 5,564,054 6,389,962 5,371,854 4,405,562 
     

รวมเงินกูย้มื 7,270,254 7,281,162 6,615,854 5,031,562 

 

12.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 880,000 83,000 610,000 10,000 

 880,000 83,000 610,000 10,000 

 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

12.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) 83,000 10,000 

กูย้มืเพิ่ม 3,254,000 2,509,000 

จ่ายชาํระคืน (2,457,000) (1,909,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 880,000 610,000 

 

12.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,992,400 4,800,600 3,608,000 2,624,000 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (826,200) (808,200) (634,000) (616,000) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 3,166,200 3,992,400 2,974,000 2,008,000 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) 4,800,600 2,624,000 

กูย้มืเพิ่ม 1,600,000 1,600,000 

จ่ายชาํระคืน (2,408,200) (616,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 3,992,400 3,608,000 

 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดกู้เ้งินยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 1,600.0 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาให้บริษทั  

ยนิูเวอร์แซล ยทิูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) กูย้ืมไปชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,600.0 ลา้นบาท เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมี

ระยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยจ่ายชาํระคืนปีละ 400.0 ลา้นบาท ซ่ึงจะเร่ิมจ่ายคืนงวดแรกในปี พ.ศ. 2564 

ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดปีท่ี 3 นบัจากวนัเบิกกูง้วดแรก 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

12.3 หุ้นกู้ 

 

หุน้กูป้ระกอบดว้ย : 

 

หุน้กูชุ้ดท่ี 1 ซ่ึงเป็นหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 1,200 ลา้นบาท อาย ุ7 ปี ครบกาํหนดในปี พ.ศ. 2565 มีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.84 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน คือ วนัท่ี 16 มิถุนายน และวนัท่ี 16 ธนัวาคม 

 

หุ้นกู้ชุดท่ี 2 ซ่ึงเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 1,200 ลา้นบาท อายุ 10 ปี ครบกาํหนดในปี พ.ศ. 2568  

มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.18 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน คือ วนัท่ี 16 มิถุนายน และ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

หุน้กูชุ้ดท่ี 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

หกั  ตน้ทุนในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (2,146) (2,438) (2,146) (2,438) 

หุน้กู ้- สุทธิ 2,397,854 2,397,562 2,397,854 2,397,562 

 

การเปล่ียนแปลงของหุน้กูมี้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) 2,397,562 2,397,562 

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ 292 292 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,397,854 2,397,854 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 การกระทบยอดหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

(หน่วย : พนับาท) 

 (ตรวจสอบแล้ว)   รายการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 31 ธันวาคม กระแสเงนิสด เปลีย่นแปลง 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2560 รับ จ่าย ทีไ่ม่ใช่เงนิสด พ.ศ. 2561 
      

ข้อมูลทางการเงนิรวม      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 83,000 3,254,000 (2,457,000) - 880,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,800,600 1,600,000 (2,408,200) - 3,992,400 

หุน้กู ้ 2,397,562 - - 292 2,397,854 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,237 - (1,348) - 2,889 

      

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10,000 2,509,000 (1,909,000) - 610,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,624,000 1,600,000 (616,000) - 3,608,000 

หุน้กู ้ 2,397,562 - - 292 2,397,854 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,237 - (1,348) - 2,889 

 

14 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

เงินประกนัผลงาน 166,063 231,915 126,190 192,501 

เงินคํ้าประกนัรับจากธนาคาร (หมายเหตุ 20) 382,046 381,814 382,046 381,814 

เงินประกนัการเช่ารับจากบริษทัยอ่ย      

   (หมายเหตุ 19.2) - - 58 58 

 548,109 613,729 508,294 574,373 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ทุนสํารอง 

 

ทุนสาํรองของบริษทัประกอบไปดว้ย 

 

1) ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็น 

เงินปันผลได ้

 

2) ทุนสาํรองสมัปทาน 

 

ทุนสํารองตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ท่ีกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรอง

ก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ทุนสาํรองน้ีให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยฝากประจาํไวท่ี้ธนาคาร 

โดยไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ทั้งน้ีกลุ่มกิจการมีนโยบายการตั้งทุนสาํรองสัมปทานเป็นรายไตรมาสจากกาํไรสุทธิ

ของแต่ละไตรมาส 

 

16 รายได้อ่ืน 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายไดด้อกเบ้ีย  1,410 1,363 4,068 150 

รายไดเ้งินปันผล - - 59,160 59,160 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - 37 - 37 

รายไดค่้าสินไหมทดแทน 6,341 4,244 4,465 2,548 

รายไดค่้าปรับส่งงานล่าชา้ 649 182 19 29 

อ่ืน ๆ 3,632 4,198 3,866 3,783 

 12,032 10,024 71,578 65,707 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

34 

16 รายได้อ่ืน (ต่อ) 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายไดด้อกเบ้ีย  4,693 5,386 4,511 916 

รายไดเ้งินปันผล - - 126,582 105,570 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 128 1,863 128 1,863 

รายไดค่้าสินไหมทดแทน 9,057 10,172 6,029 3,728 

รายไดค่้าปรับส่งงานล่าชา้ 2,724 9,882 21 9,033 

อ่ืน ๆ 8,283 12,548 9,942 12,610 

 24,885 39,851 147,213 133,720 

 

17 ภาษีเงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลใชว้ธีิการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้

สําหรับขอ้มูลทางการเงินรวม คือ อตัราร้อยละ 20.26 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 20.15 ต่อปี) และขอ้มูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการคือ อตัราร้อยละ18.26 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 19.19 ต่อปี) 

 

18 เงนิปันผลจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2560 ใหแ้ก่

ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินจาํนวน 782.0 ลา้นบาท โดยบริษทัได้จ่ายเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นจาํนวนเงิน 382.7 ลา้นบาทในวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2560 และไดจ่้ายเงินปันผลท่ีเหลือ

ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท เป็นจาํนวนเงิน 399.3 ลา้นบาทในวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน งวด

ระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน

จาํนวน 332.7 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2561 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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19 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 40.2 ของจาํนวนหุ้นของบริษัท 

ท่ีออกจาํหน่าย จาํนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 59.8 ถือกระจายทัว่ไป 

 

19.1 รายการท่ีเกดิขึน้ระหว่างงวด 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายได้จากการขายนํ้าดบิ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

การประปาส่วนภูมิภาค 95,632 73,435 95,632 73,435 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 243,529 237,535 243,529 237,535 
     

บริษัทย่อย     

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 10,132 4,770 
     

รายได้จากการขายนํ้าประปา     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 312,469 309,118 45,620 45,940 
     

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 53,718 25,075 - - 

     

ดอกเบีย้รับ     

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 3,870 - 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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19 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

19.1 รายการท่ีเกดิขึน้ระหว่างงวด (ต่อ) 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 3,575 3,621 - - 
     

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 13,298 9,164 
     

เงนิปันผลรับ (รวมอยู่ในรายได้อ่ืน)     

บริษัทย่อย     

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 59,160 59,160 
     

รายได้อ่ืน     

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 2,601 2,639 
     

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 5,863 6,360 2,674 3,101 
     

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 54,388 55,738 
     



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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19 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

19.1 รายการท่ีเกดิขึน้ระหว่างงวด (ต่อ) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายได้จากการขายนํ้าดบิ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

การประปาส่วนภูมิภาค 229,927 307,683 229,927 307,683 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 742,440 721,879 742,440 721,879 
     

บริษัทย่อย     

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 29,552 41,375 
     

รายได้จากการขายนํ้าประปา     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 918,580 917,235 132,122 136,156 
     

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 154,207 89,564 - - 

     

ดอกเบีย้รับ     

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 3,870 - 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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19 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

19.1 รายการที่เกดิขึน้ระหว่างงวด (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 21,325 22,639 - - 
     

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 39,403 13,809 
     

เงนิปันผลรับ (รวมอยู่ในรายได้อ่ืน)     

บริษัทย่อย     

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 126,582 105,570 
     

รายได้อ่ืน     

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 7,777 7,976 
     

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 15,660 16,763 6,364 6,860 
     

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 161,584 164,156 
     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

บริษัทย่อยทางอ้อม     

   บริษทั เอก็คอมธารา จาํกดั - - 156 - 

 

รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบและรายไดค่้าเช่าใชร้าคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด  

 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปาและรายไดค่้าบริการใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนค่าบริการใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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19 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

19.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ลูกหนีก้ารค้าส่วนที่เรียกเกบ็แล้ว     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 71,437 80,936 57,203 41,751 

   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 79,674 87,366 79,674 87,366 

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 5,144 2,577 

 151,111 168,302 142,021 131,694 

     

ลูกหนีก้ารค้าส่วนที่ยงัไม่เรียกเกบ็     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 135,332 103,557 2,888 - 

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 867 448 

 135,332 103,557 3,755 448 

     

ลูกหนีอ่ื้น     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 18 15 - - 

บริษัทย่อย      

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 9,085 11,526 

 18 15 9,085 11,526 
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19 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

19.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

เจ้าหนีก้ารค้า      

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 1,885 3,547 761 2,310 

บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) - - 19,791 19,290 

 1,885 3,547 20,552 21,600 

     

เจ้าหนีอ่ื้น     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 29,128 34,505 5,453 1,246 
     

เงนิประกนัการเช่ารับ     

บริษัทย่อย      

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน)  - - 58 58 

 

19.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,835 25,244 24,492 18,572 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,479 1,775 1,144 1,276 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 10 21 5 11 

 32,324 27,040 25,641 19,859 

 

 

 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
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19.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั (ต่อ) 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 83,863 74,294 64,977 53,729 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,437 3,976 3,432 2,601 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 31 37 16 16 

 88,331 78,307 68,425 56,346 

 

19.4 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) - 

ใหกู้เ้พิ่ม 1,600,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,600,000 

 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทิูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) มีระยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปีโดยจ่ายชาํระคืนปีละ 400.0 ลา้นบาท ซ่ึงจะเร่ิมจ่ายคืนงวดแรกในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดปีท่ี 3 นบัจาก

วนัเบิกกูง้วดแรก   

 

20 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีการเปล่ียนแปลงของภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้รวมทั้งสัญญาต่าง ๆ 

ท่ีแตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญั จากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น

จาํนวนเงิน 837.4 ลา้นบาท และ 792.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 525.4 ลา้นบาท และ 418.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

42 

20 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 

20.2 คดฟ้ีองร้อง 

 

ความคืบหน้าของคดเีดมิ 

 

บริษัท 

 

1. บริษทัไดว้่าจา้งผูรั้บเหมารายหน่ึงเพื่อดาํเนินการจดัหาท่ีดินและก่อสร้างโครงการพฒันาสระเก็บนํ้ าดิบทบัมา มีระยะเวลา

ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แต่การก่อสร้างเกิดความล่าชา้และยงัไม่แลว้เสร็จ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งหมายเลขดาํท่ี 1668/2559 เก่ียวกบัการผิดสัญญาจา้ง

จากผูรั้บเหมารายดงักล่าวและเรียกร้องค่าเสียหายจาํนวนทุนทรัพยท์ั้งส้ิน 480.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

โดยอ้างว่าความล่าช้าเกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทได้มีหนังสือโต้แยง้และเรียกร้องค่าปรับ ค่าเสียหาย และสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัมีอยูก่บัผูรั้บเหมาอนัเกิดจากความล่าชา้ในการก่อสร้าง  

 

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้รับเงินตามภาระการคํ้ าประกันจากธนาคารแล้วเป็นจาํนวนเงิน 371.7 ล้านบาท  

โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการใหบ้ริษทัคืนเงินหากปรากฏวา่ผูรั้บเหมาตอ้งรับผิดตํ่ากวา่จาํนวนเงินตามหลกัประกนั บริษทั

บนัทึกเงินท่ีไดรั้บดงักล่าวเป็นรายการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดย้ืน่คาํให้การและฟ้องแยง้ต่อศาลจงัหวดัระยองโดยเรียกร้องค่าเสียหายตามคาํฟ้อง

แยง้เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,746.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลจงัหวดัระยองในชั้นไกล่เกล่ีย  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีมูลค่างานระหวา่งก่อสร้างและเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 1,495.1 ลา้นบาท 

และ 242.9 ล้านบาท ตามลาํดับ ทั้ งน้ี บริษทัมีความเช่ือมั่นว่าเหตุการณ์น้ีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญั 

จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละประมาณการหน้ีสินไวใ้นขอ้มูลทางการเงินน้ี 

 

บริษัทย่อย 

 

2. เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) ถูกฟ้องเป็นจาํเลยในคดีความหมายเลขดาํ 

ท่ี 570/2559 เก่ียวกับการรับซ้ือนํ้ าดิบจากบริษทัเอกชนรายหน่ึง ซ่ึงโจทก์อา้งว่าบริษทัเอกชนรายน้ีสูบนํ้ าจากบ่อนํ้ าท่ีดิน 

ของโจทก์โดยโจทก์ไดฟ้้องต่อศาลจงัหวดัชลบุรีให้บริษทัคืนนํ้ าดิบหรือชดใชค่้านํ้ าดิบเป็นเงินจาํนวน 49.8 ลา้นบาท ซ่ึงใน

วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง ต่อมาโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

บริษทัยอ่ยไดย้ืน่แกอุ้ทธรณ์ของฝ่ายโจทกต่์อศาล เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
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21 ค่าตอบแทนโครงการ 

 

หน่วยงานรัฐแห่งหน่ึงอยูร่ะหว่างการพิจารณาการจดัให้บริษทั เช่า/บริหาร และการปรับอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งนํ้ า  

2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนงัสือท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐดงักล่าวซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯ

ใหก้บัหน่วยงานของรัฐในเบ้ืองตน้เป็นอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขายนํ้าดิบในโครงการฯ ตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมเขา้ดาํเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) 

และหากการพิจารณาได้ขอ้ยุติในอตัราท่ีมากกว่าอตัราท่ีบริษทัได้ชาํระค่าตอบแทนไวแ้ลว้ บริษทัจะตอ้งยินยอมชาํระเพิ่มเติม 

จนครบถว้นในคร้ังเดียว หรือหากไดข้อ้ยติุในอตัราท่ีตํ่ากวา่ หน่วยงานรัฐดงักล่าวยนิยอมคืนส่วนท่ีชาํระไวเ้กินโดยการหกักลบลบหน้ี

กบัผลประโยชน์ตอบแทนในปีต่อ ๆ ไป 

 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรัฐดังกล่าวไดมี้หนังสือถึงบริษทัแจง้ว่า การดาํเนินการจดัให้บริษทั เช่าหรือบริหาร

โครงการฯขา้งตน้ รวมทั้งการกาํหนดผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชน 

เขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มีอาํนาจหน้าท่ีในการพิจารณากาํหนด

อัตราค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัท และเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ 

ตามมาตรา 13 ไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทัเช่าท่อส่งนํ้าโดยไม่ตอ้งใชว้ธีิประมูล  

 

ในปี พ.ศ. 2558 บริษทัและหน่วยงานรัฐดงักล่าวไดมี้การประชุมร่วมกนัเพื่อกาํหนดอตัราค่าตอบแทน โดยเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2558 บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ถึงหน่วยงานรัฐว่าบริษทัยนิดีท่ีจะชาํระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรือบริหาร เป็นอตัราร้อยละ

ของรายไดจ้ากการขายนํ้ าดิบในอตัราท่ีสูงข้ึนสําหรับปีปัจจุบนั และคงอตัราเดิมสําหรับปีท่ีผ่านมา ซ่ึงหน่วยงานรัฐดงักล่าวไดมี้ 

หนงัสือลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจง้มายงับริษทัวา่จะตอ้งนาํขอ้เสนอดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการพิจารณากาํหนดผลประโยชน์

ตอบแทนตามพระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

โดยในระหว่างการรอผลการพิจารณา หน่วยงานรัฐดงักล่าวไม่ขดัขอ้งท่ีบริษทัจะชาํระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอตัราใหม่

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

 

บริษทัไดบ้นัทึกค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินโดยใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงฝ่ายบริหาร

พิจารณาวา่เป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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22 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้และการขายนํ้าดบิแยกตามโครงข่าย 
 

หน่วยงานรัฐแห่งหน่ึงท่ีเป็นเจา้ของท่อส่งนํ้ า กาํหนดให้บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการใช้และการขายนํ้ าดิบแยกตาม

โครงข่าย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการคาํนวณผลประโยชนต์อบแทน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

22.1 ปริมาณการใช้และการขายนํ้าดบิแยกตามโครงข่ายท่อส่งนํ้า 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ปริมาณ จํานวนเงนิ ปริมาณ จํานวนเงนิ 

 พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท 

ปริมาณการใช้นํ้าดบิท้ังหมด     

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล - มาบตาพดุ 25,223 273,344 25,008 273,909 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าดอกกราย - มาบตาพดุ 19,235 210,061 17,749 191,742 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าฉะเชิงเทรา - ชลบุรี 12,161 119,417 10,538 106,001 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 7,941 84,336 6,375 67,804 

รวม 64,560 687,158 59,670 639,456 

หัก  ปริมาณการใช้นํ้าดบิเพ่ือนําไปผลตินํา้ประปา     

โครงข่ายท่อส่งนํ้าดอกกราย - มาบตาพดุ (3,712) (36,745) (4,311) (42,675) 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (1,991) (19,710) (1,650) (16,336) 

รวม 58,857 630,703 53,709 580,445 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ปริมาณ จํานวนเงนิ ปริมาณ จํานวนเงนิ 

 พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท 

ปริมาณการใช้นํ้าดบิท้ังหมด     

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล - มาบตาพดุ 74,646 810,860 68,948 751,695 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าดอกกราย - มาบตาพดุ 58,261 636,262 63,060 686,018 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าฉะเชิงเทรา - ชลบุรี 34,186 336,207 45,142 453,500 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 21,036 224,115 19,515 207,283 

รวม 188,129 2,007,444 196,665 2,098,496 

หัก  ปริมาณการใช้นํ้าดบิเพ่ือนําไปผลตินํา้ประปา     

โครงข่ายท่อส่งนํ้าดอกกราย - มาบตาพดุ (11,796) (116,783) (12,552) (124,262) 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (5,594) (55,380) (4,761) (47,138) 

รวม 170,739 1,835,281 179,352 1,927,096 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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22 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้และการขายนํ้าดบิแยกตามโครงข่าย (ต่อ) 
 

22.1 ปริมาณการใช้และการขายนํ้าดบิแยกตามโครงข่ายท่อส่งนํ้า (ต่อ) 
 

รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบในโครงข่ายท่อส่งนํ้าฉะเชิงเทรา - ชลบุรี ประกอบดว้ยสามโครงข่าย ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 71,472 69,151 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 31,749 29,025 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าฉะเชิงเทรา 16,196 7,825 

รวม 119,417 106,001 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 171,776 270,077 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 93,476 100,976 

โครงข่ายท่อส่งนํ้าฉะเชิงเทรา 70,955 82,447 

รวม 336,207 453,500 
 

22.2 สัดส่วนปริมาณการขายนํ้าดบิแก่ผู้ใช้นํ้าแต่ละประเภท 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

นิคมอุตสาหกรรม 65 60 

การประปา 14 17 

โรงงานทัว่ไป 21 23 

รวม (ร้อยละ) 100 100 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	6 เงินลงทุนระยะสั้น
	7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
	ลูกหนี้การค้าส่วนที่เรียกเก็บแล้วสามารถแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้
	9 รายจ่ายฝ่ายทุน
	10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	12.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	12 เงินกู้ยืม (ต่อ)
	12.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
	12.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้กู้เงินยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,600.0 ล้านบาท เพื่อนำมาให้บริษัท  ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กู้ยืมไปชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 1,600.0 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีระยะเวลา 6 ปี อั...
	12 เงินกู้ยืม (ต่อ)
	12.3 หุ้นกู้


