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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินทีต่รวจสอบ 

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

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37 เร่ืองค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้ าของบริษทั ปัจจุบนับริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน
ตามอตัราท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐอยูร่ะหว่างการพิจารณาการจดัให้บริษทัเช่าหรือบริหาร และการพิจารณาอตัรา
ผลตอบแทน ซ่ึงอตัราผลตอบแทนอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองเหล่าน้ี  



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยม
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมท่ี
แสดงเป็นสินทรัพยอ์ยูใ่นงบการเงินรวมจ านวน 103.3 ลา้นบาท 
ซ่ึงเกิดจากบริษัทย่อยของบริษัทได้ซ้ือส่วนได้เสียในบริษัท 
แห่งหน่ึงในปี พ.ศ. 2558  
 

ค่าความนิยมน้ีสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน ซ่ึงอยูภ่ายใตส้ัญญา
การด าเนินงาน ดังนั้ นผลการด าเนินงานในอนาคตและอายุท่ี
เหลืออยู่ของสัญญาจึงมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของค่าความ
นิยมโดยตรง ค่าความนิยมน้ีถูกก าหนดใหมี้การทดสอบการดอ้ยค่า
เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ 
ค่าความนิยม ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยม 
โดยใช้วิธีการค านวณมูลค่าจากการใช้ โดยมีการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

การประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมถูก
ก าหนดให้เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากมูลค่าของ
ค่าความนิยมมีสาระส าคญัต่องบการเงิน และมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนข้ึนอยูก่บัขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ี
ส าคญัของฝ่ายบริหาร เช่น การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีกลุ่มกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย ์การคาดการณ์
เก่ียวกบัความผนัผวนท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัจ านวนเงินหรือจงัหวะ
เวลาของกระแสเงินสดในอนาคต มูลค่าของเงินตามเวลา และ
อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม ในการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตดงักล่าวมีสมมติฐานท่ีส าคญัในเร่ือง ราคาขาย ปริมาณการขาย 
และอตัราคิดลด ตามท่ีไดมี้การเปิดเผยขอ้สมมติฐานดงักล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 เร่ืองค่าความนิยม 
 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการค านวณมูลค่าจากการใช้ท่ีจดัท าโดยฝ่าย
บริหาร ข้าพ เจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับแผนการ
ด าเนินงานในอนาคต และได้ทดสอบความเหมาะสมของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยการทดสอบขอ้สมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 
• การเปรียบเทียบขอ้มูลตวัเลขประมาณผลการด าเนินงานกบั

ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต  
• การเปรียบเทียบราคาขายและปริมาณการขายใหส้อดคลอ้ง

กับ ท่ีก าหนดในสัญญาการด าเนินงาน  รวมถึงความ
สมเหตุสมผลของการปรับราคาขายในอนาคต  

• การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธก์บัรายไดแ้ละสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง
ในอดีต  

• การให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าในส านักงานของ
ขา้พเจา้ท าการประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใช ้

• การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั  

จากวิธีการดงักล่าว ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใช้
ในการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมมี

ความสมเหตุสมผล  

 

 



 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 



งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 578,213,162 37,477,981 540,945,900 4,620,675

เงินลงทุนระยะสั้น 9 404,276,814 393,039,207 55,053,467 39,316,426

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 444,237,325 407,424,378 299,579,642 273,841,873

สินคา้คงเหลือ 11 13,343,706 13,068,626 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 29,206,528 38,126,761 16,196,275 13,620,675

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,469,277,535 889,136,953 911,775,284 331,399,649

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 510,000,000 510,000,000

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 34.4 - - 1,600,000,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 13 177,633,381 185,929,674 190,426,863 199,391,345

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 14,382,226,848 14,228,391,546 14,106,295,465 13,970,222,013

ค่าความนิยม 15 103,283,004 103,283,004 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 3,643,973,788 3,702,733,589 54,184,108 50,150,870

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 21,935,597 22,233,644 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 18 342,571,735 350,907,331 289,062,198 320,645,824

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,671,624,353 18,593,478,788 16,749,968,634 15,050,410,052

รวมสินทรัพย์ 20,140,901,888 19,482,615,741 17,661,743,918 15,381,809,701

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

(                                                         )                                                                 (                                                         )

งบการเงนิรวม
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19.1 814,000,000 83,000,000 580,000,000 10,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 147,205,473 139,728,150 101,460,062 97,283,425

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 98,782,240 82,432,874 89,186,017 73,737,745

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

  - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 2,120,878 1,600,100 2,120,878 1,600,100

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19.2 826,200,000 808,200,000 634,000,000 616,000,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 118,460,134 131,181,159 98,430,668 98,469,579

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23 163,187,352 176,013,280 113,407,971 115,495,812

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 59,403,122 70,766,620 37,114,058 44,075,218

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,229,359,199 1,492,922,183 1,655,719,654 1,056,661,879

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 21 1,785,186 2,636,601 1,785,186 2,636,601

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19.2 3,166,200,000 3,992,400,000 2,974,000,000 2,008,000,000

หุน้กู้ 19.3 2,397,954,566 2,397,562,352 2,397,954,566 2,397,562,352

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 36 862,203,611 - 862,203,611 -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 364,610,967 385,209,627 45,005,082 41,053,052

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 150,460,939 135,061,993 107,575,717 96,981,570

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 25 20,786,080 33,188,538 - -

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 26 142,390,816 613,728,663 103,663,855 574,373,260

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,106,392,165 7,559,787,774 6,492,188,017 5,120,606,835

รวมหนีสิ้น 9,335,751,364 9,052,709,957 8,147,907,671 6,177,268,714

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

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 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 166,500,000 166,500,000 166,500,000 166,500,000

                     - ทุนสาํรองสมัปทาน 27 351,481,143 298,762,142 52,222,751 39,316,426

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,293,040,408 5,960,276,230 5,481,478,094 5,181,702,905

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 28 11,387,974 14,774,228 11,387,974 14,774,228

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 10,624,656,953 10,242,560,028 9,513,836,247 9,204,540,987

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 180,493,571 187,345,756 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 10,805,150,524 10,429,905,784 9,513,836,247 9,204,540,987

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 20,140,901,888 19,482,615,741 17,661,743,918 15,381,809,701

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

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

รายได้ 34

รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบ 2,393,819,753 2,452,052,565 2,434,127,657 2,501,454,822
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 1,438,401,964 1,422,746,044 376,608,687 377,436,705
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน 232,570,908 275,652,329 - -                       
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 156,196,427 157,590,954 142,034,069 114,918,675

รวมรายได้จากการขายและบริการ 4,220,989,052 4,308,041,892 2,952,770,413 2,993,810,202

รายไดอ่ื้น 30 34,335,133 48,592,895 167,282,997 138,823,265

รวมรายได้ 4,255,324,185 4,356,634,787 3,120,053,410 3,132,633,467

ค่าใช้จ่าย 34

ตน้ทุนขายนํ้าดิบ 944,243,793 935,249,669 973,079,878 964,190,281

ตน้ทุนขายนํ้าประปา 912,597,462 879,017,344 312,904,810 313,565,066

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน 232,570,908 275,652,329 - -

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 129,897,602 134,628,908 106,860,741 86,390,504

รวมต้นทุนขายและบริการ 2,219,309,765 2,224,548,250 1,392,845,429 1,364,145,851

ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,097,242 18,987,845 7,840,004 16,550,640

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 477,743,902 438,581,118 329,365,948 308,804,675

ตน้ทุนทางการเงิน 157,212,055 140,848,473 117,185,312 87,875,737

รวมค่าใช้จ่าย 2,864,362,964 2,822,965,686 1,847,236,693 1,777,376,903

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,390,961,221 1,533,669,101 1,272,816,717 1,355,256,564

ภาษีเงินได้ 32 (261,187,123) (301,653,750) (228,096,859) (252,760,488)

กําไรสุทธิสําหรับปี 1,129,774,098 1,232,015,351 1,044,719,858 1,102,496,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 23 - 3,371,809 - (7,734,133)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่จดัประเภท
รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 32 - (674,361) - 1,546,827

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 2,697,448 - (6,187,306)

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจากลูกคา้ (3,386,254) (3,390,304) (3,386,254) (3,390,304)
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย
ท่ีจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน - (663,994) - (663,994)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะจดัประเภทใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 32 - 132,798 - 132,798

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,386,254) (3,921,500) (3,386,254) (3,921,500)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,386,254) (1,224,052) (3,386,254) (10,108,806)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,126,387,844 1,230,791,299 1,041,333,604 1,092,387,270

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,117,521,523 1,221,179,490 1,044,719,858 1,102,496,076
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12,252,575 10,835,861 - -

1,129,774,098 1,232,015,351 1,044,719,858 1,102,496,076

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,114,135,269 1,219,955,438 1,041,333,604 1,092,387,270
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12,252,575 10,835,861 - -

1,126,387,844 1,230,791,299 1,041,333,604 1,092,387,270

กําไรต่อหุ้น 33

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.67 0.73 0.63 0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว - จัดสรรแล้ว - ทรัพย์สินที่ได้ รวม รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารอง รับโอนจากลูกค้า เงินลงทุน องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สัมปทาน ยังไม่ได้จัดสรร - สุทธิ เผื่อขาย ส่วนของเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 - 5,867,023,171 18,164,532 531,196 18,695,728 9,854,466,327 206,543,768 10,061,010,095

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทาน 6 - - - 236,323,231 (236,323,231) - - - - (12,709,503) (12,709,503)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามที่รายงานใหม่ 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 236,323,231 5,630,699,940 18,164,532 531,196 18,695,728 9,854,466,327 193,834,265 10,048,300,592

เงินปันผลจ่าย 29 - - - - (831,861,737) - - - (831,861,737) (17,324,370) (849,186,107)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรับปี 27 - - 62,438,911 (62,438,911) - - - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 1,223,876,938 (3,390,304) (531,196) (3,921,500) 1,219,955,438 10,835,861 1,230,791,299

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 298,762,142 5,960,276,230 14,774,228 - 14,774,228 10,242,560,028 187,345,756 10,429,905,784

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 39,316,426 6,219,721,946 14,774,228 - 14,774,228 10,242,560,028 187,345,756 10,429,905,784

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทาน 6 - - - 259,445,716 (259,445,716) - - - - - -

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามที่รายงานใหม่ 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 298,762,142 5,960,276,230 14,774,228 - 14,774,228 10,242,560,028 187,345,756 10,429,905,784

เงินปันผลจ่าย 29 - - - - (732,038,344) - - - (732,038,344) (19,104,760) (751,143,104)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรับปี 27 - - - 52,719,001 (52,719,001) - - - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 1,117,521,523 (3,386,254) - (3,386,254) 1,114,135,269 12,252,575 1,126,387,844

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 351,481,143 6,293,040,408 11,387,974 - 11,387,974 10,624,656,953 180,493,571 10,805,150,524

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว - จัดสรรแล้ว - ทรัพย์สินที่ได้ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารอง รับโอนจากลูกค้า เงินลงทุน องค์ประกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สัมปทาน ยงัไม่ได้จัดสรร - สุทธิ เผื่อขาย ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 - 4,956,572,298 18,164,532 531,196 18,695,728 8,944,015,454

เงินปันผลจ่าย 29 - - - - (831,861,737) - - - (831,861,737)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรับปี 27 - - - 39,316,426 (39,316,426) - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 1,096,308,770 (3,390,304) (531,196) (3,921,500) 1,092,387,270

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 39,316,426 5,181,702,905 14,774,228 - 14,774,228 9,204,540,987

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 39,316,426 5,181,702,905 14,774,228 - 14,774,228 9,204,540,987

เงินปันผลจ่าย 29 - - - - (732,038,344) - - - (732,038,344)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรับปี 27 - - - 12,906,325 (12,906,325) - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 1,044,719,858 (3,386,254) - (3,386,254) 1,041,333,604

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 52,222,751 5,481,478,094 11,387,974 - 11,387,974 9,513,836,247

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

12



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,390,961,221 1,533,669,101 1,272,816,717 1,355,256,564

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

      ค่าเส่ือมราคา 13 และ 14 432,019,718 393,619,482 401,632,215 372,213,358

      ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 304,107,746 282,587,731 8,686,839 7,337,322

      รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจากลูกคา้ (3,386,254) (3,390,304) (3,386,254) (3,390,304)

      ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 512,966 1,441,471 512,966 1,802,967

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 16 860,000 1,960,000 - -

      กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย (127,780) (1,862,672) (127,780) (1,862,672)

      ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 25 (588,697)                                      21,490,806 - -

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 18,185,685 16,642,870 12,681,831 10,035,301

      เงินปันผลรับ 30 - - (126,581,983) (105,569,986)

      รายไดด้อกเบ้ีย 30 (6,989,137) (6,938,348) (16,301,893) (1,154,879)

      ดอกเบ้ียจ่าย 155,969,725 139,810,617 115,904,051 86,837,881

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสิ้นดําเนินงาน 2,291,525,193 2,379,030,754 1,665,836,709 1,721,505,552

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (36,812,947) 13,321,220 (26,070,055) 17,279,746

     สินคา้คงเหลือ (275,080) (2,481,644) - -

     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 27,833,886 2,093,356 (2,440,217) 5,483,332

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (26,335,970) 16,765,580 (3,246,245) 14,680,971

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,477,323 6,474,591 4,176,637 (4,463,729)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (16,977,829) (818,968) (6,239,742) (617,220)

     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (13,251,900) 15,739,721 (7,130,845) 15,581,509

     จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,786,739) (7,226,643) (1,755,398) (6,956,347)

     จ่ายประมาณการหน้ีสินระยะยาว 25 (11,813,760) (8,972,321) - -

     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (138,372,577) (23,849,057) (137,744,134) (31,298,285)

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 2,080,209,600 2,390,076,589 1,485,386,710 1,731,195,529

     จ่ายภาษีเงินได้ (312,057,154) (332,330,685) (224,183,740) (248,779,074)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,768,152,446 2,057,745,904 1,261,202,970 1,482,416,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

13



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

    เงินสดจ่ายเพือ่เงินลงทุนระยะสั้น (1,067,580,045)                            (1,154,426,026)                       (160,737,041) (432,227,972)

    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น 1,056,470,219 1,499,084,104 145,127,780 760,862,672

    เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 5,923,878 6,690,244 16,166,511 1,165,443

    เงินสดรับจากเงินปันผล 12 - - 126,581,983 105,569,986

    เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 18,158,226 2,288,431 18,158,226 719,775

    เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (218,387) (1,264,948) (235,976) (1,465,502)

    เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร และจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (480,475,196) (450,499,162) (428,993,527) (381,833,121)                                     

    เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (244,406,111)                               (305,155,028)                          (12,720,077) (18,903,605)

    เงินสดรับคืนค่าก่อสร้าง 36 529,238,341 - 529,238,341 -

    เงินสดรับจากเงินคํ้าประกนัธนาคาร - 10,078,973 - 10,078,973

    เงินสดจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน (70,421,411) (92,318,077) (70,421,411) (92,318,077)

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

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (253,310,486) (485,521,489) (1,437,835,191) (48,351,428)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

    เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19.1 4,409,000,000 1,178,000,000 3,560,000,000 903,000,000

    เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19.1 (3,678,000,000) (2,695,000,000) (2,990,000,000) (893,000,000)

    เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19.2 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 -

    เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19.2 (2,408,200,000) (808,200,000) (616,000,000) (616,000,000)

    เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22 (330,637) (1,837,899) (330,637) (1,837,899)

    เงินปันผลจ่าย (750,973,359) (853,546,692) (731,868,661) (831,805,443)

    เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (145,602,783) (139,692,944) (108,843,256) (86,669,757)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (974,106,779) (1,720,277,535) 712,957,446 (1,526,313,099)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 540,735,181 (148,053,120) 536,325,225 (92,248,072)

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 37,477,981 185,531,101 4,620,675 96,868,747

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 8 578,213,162 37,477,981 540,945,900 4,620,675

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

    เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 261,362,526 84,022,686 251,766,301 73,737,745

    การซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 4,232,378 - 4,232,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึงหนา้ 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึน 
ในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-26 เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษัท 
และบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกั คือ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย  
ขายน ้าดิบ รวมถึงการผลิตและขายน ้าประปา  
 
งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

  จัดตั้งขึน้ อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

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

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง     
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

ผลิตและขายน ้าประปา  
   การลดน ้าสูญเสีย และลงทุน 
   ในกิจการประปา 4 แห่ง 

 
 

ไทย 

 
 

100 

 
 

100 
     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั  
   (มหาชน) 

    

บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ  ากดั ผลิตและขายน ้าประปา ไทย 100 100 
บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั ผลิตและขายน ้าประปา ไทย 100 100 
บริษทั ประปานครสวรรค ์จ  ากดั ผลิตและขายน ้าประปา ไทย 100 100 
บริษทั เอก็คอมธารา จ  ากดั ผลิตและขายน ้าประปา ไทย 90.07 90.07 

 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการของบริษทั  



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้นโยบายการบญัชีในเร่ืองเงินลงทุนส าหรับเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและ
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผย
เร่ืองการประมาณการบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง  
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีสาระส าคญัและเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ได้มีการปรับปรุงโดยก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินได้
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก

ภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสนันิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกวา่

มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอตดับญัชีได้เฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี
จะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีใชห้กัภาษีนั้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีสาระส าคญัและเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิการ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน ไดมี้การ
อธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับ
บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
 

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม    
พ.ศ. 2562 ที่เกีย่วข้องกบักลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนินีม้าถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่า
กิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์และกิจการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีสามารถเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน การเลือกวธีิการน้ีสามารถท าไดใ้นแต่ละเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ณ วนัท่ีรับรู้รายการคร้ังแรกของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการ
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปยงับญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจากบญัชีอ่ืนๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะท าได้  
ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพยน์ั้นโดยมีหลกัฐานสนับสนุน การเปล่ียนแปลงในการใช้งาน 
จะเกิดข้ึนเม่ืออสังหาริมทรัพยเ์ขา้เง่ือนไข หรือส้ินสุดการเขา้เง่ือนไขของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน การเปล่ียนแปลง 
ในความตั้งใจเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวา่เกิดการโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั 
 

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งไม่น าเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ ซ่ึงอยู่
นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ยเงินสด 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า แต่ตอ้งน ามาปรับปรุงจ านวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ในจ านวนท่ีวดัมูลค่าของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
รายการดงักล่าว 
 

- เม่ือกิจการตอ้งหักจ านวนภาระผูกพนัภาษีเงินไดข้องพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ และน าส่ง
ภาษีท่ีหกัไวด้งักล่าวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจการตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
ท่ีช าระดว้ยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนวา่ไม่มีลกัษณะของการช าระดว้ยยอดสุทธิ 
 

- การบญัชีส าหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนการจดัประเภทจากการจ่ายช าระ
ดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม    

พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 
(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาตรฐานฉบบัน้ีเป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่เก่ียวกับการรับรู้รายได้ โดยจะน ามาใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 ส าหรับการขายสินคา้และ
ใหบ้ริการ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 ส าหรับสัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีมีหลกัการวา่
รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ มาตรฐานมีทางเลือกในการปรับใชโ้ดยการปรับยอ้นหลงั 
หรือการปรับยอ้นหลงัแบบประยกุต ์ซ่ึงจะรับรู้ผลกระทบยอ้นหลงักบัก าไรสะสมตน้งวด  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้
ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์ว่าควรใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัใดมาใชส้ าหรับการรับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายหรือ
รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหน้าท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยก าหนดให้ใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจการรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รายไดรั้บ
ล่วงหนา้ ท่ีเกิดจากการจ่ายหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้นั้น กรณีท่ีมีการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหนา้หลายงวดใหใ้ชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดการรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของการจ่ายส่ิงตอบแทน
ล่วงหนา้ 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการประเมินวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่นีม้าถือปฎบัิติก่อนวนัที่มีผลบังคบัใช้  

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะน ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและ 

   สถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับ 

   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดงรายการ
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหกักลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน 
หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวข้อง และ
สถานการณ์ท่ีท าใหสิ้นทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดใหกิ้จการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนัยส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่นีม้าถือปฎบัิติก่อนวนัที่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า การตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 
 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีถูกจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าเป็นสามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กบั
โมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้น 

 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนถูกจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

- หน้ีสินทางการเงินถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

 

- ตราสารอนุพนัธ์ถูกจดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 

- ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนั
ทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพ
เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะก าหนดวธีิการวดัค่าเผือ่การดอ้ยค่าและการค านวณวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  
จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียง
ของกิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไร
หรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่นีม้าถือปฎบัิติก่อนวนัที่มีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ใหค้วามชดัเจนเก่ียวกบัวธีิการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้

แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ใหแ้นวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนั

ความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆ ภายใน 

กลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วน

ของเจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุนส าหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน ให้ขอ้ก าหนด 

ทางบญัชีส าหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีเพื่อช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่า

ตราสารทุนท่ีออกใหแ้ก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม กิจการตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน  

(หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน)ท่ีช าระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบัเหล่าน้ีมาใช้
เป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม
นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวม
ธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวม
ธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายช าระ 
ในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี
ซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่า
มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของกลุ่มกิจการ ส าหรับ 
การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ 
หุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ย และการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีก าไรหรือขาดทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

(3) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับ 
เพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้น 
จะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 
(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีบริษทัด าเนินงานอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
และสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี 
ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการ 
ท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไร
ขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงิน
ลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 

 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย
ในการบริหาร 

 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีราคาถวัเฉลี่ย
เคลื่อนที่ ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่นค่าอากรขาเขา้และ 
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดหรือเงินท่ีไดรั้บคืน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดห้ัก
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ าเป็น 

 

2.8 เงนิลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท การจดัประเภท
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจดัประเภทอยา่งสม ่าเสมอ 
 

(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 เดือน
นบัแต่เวลาท่ีลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 

(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก าหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบ
ก าหนด ได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานกจ็ะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 

(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง ได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ านงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลา 
นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหาร
มีความจ าเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด าเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 

(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
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2.8 เงนิลงทุน (ต่อ) 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ  

 

เงินลงทุนเพื่อค้า และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของ 
เงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในก าไรขาดทุน รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา 
ตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ 
ทั้ งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึง
อสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุนการกูย้มื 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกแลว้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 

ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน ๆ จะค านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อปันส่วนราคา
ทุนตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวด้งัน้ี  
 

อาคาร  20 ปี และ 35 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  10 ปี 
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการ 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของ
ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  
 
ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
โรงสูบน ้า  20 ปี และ 35 ปี 
อาคาร   20 ปี และ 35 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอาคารเช่า  5 ปี และ 10 ปี แต่ไม่เกินอายสุญัญาเช่า 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   
   - ท่อส่งน ้า  30 ปี และ 40 ปี 
   - ระบบผลิตน ้าประปา  5 ปี 15 ปี และ 20 ปี 
   - เคร่ืองมือและอุปกรณ์  5 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน  3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 
กลุ่มกิจการมีการทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก 
การจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.11 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจท่ีเกิดค่าความนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงาน
ด าเนินงานได ้

 
2.12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

 
ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ คือ ขอ้ตกลงระหว่างภาครัฐ (ผูใ้ห้สัมปทาน) กบัเอกชน (ผูป้ระกอบการ) ท่ีให้ผูป้ระกอบการเป็นผูก่้อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการสาธารณะหรือเพื่อยกระดบัโครงสร้างพื้นฐาน การด าเนินการ และการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ในช่วงเวลาท่ีระบุไว ้ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไดรั้บค่าบริการตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทานจะมีการควบคุมหรือก ากบั
ดูแลประเภทของบริการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการในการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการ กลุ่มผูท่ี้ไดรั้บบริการ และราคา
การให้บริการ และผูใ้ห้สัมปทานควบคุมส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีส าคญัในโครงสร้างพื้นฐานเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของขอ้ตกลงไม่ว่า
โดยการเป็นเจา้ของ การไดรั้บประโยชน์ หรือวธีิอ่ืนใด  
 
ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการในฐานะผูป้ระกอบการเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างหรือยกระดบัการใหบ้ริการ จะบนัทึกรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก่อสร้างหรือการยกระดบัการใหบ้ริการ โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง โดยรับรู้ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับ
ส าหรับมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหากกลุ่มกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขตามสัญญาท่ีจะไดรั้บ
เงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนจากผูใ้ห้สัมปทาน และรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากกลุ่มกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ
ได้รับสิทธิ (ใบอนุญาต) ในการเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ช้บริการสาธารณะ ซ่ึงสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ช้บริการ
สาธารณะไม่ใช่สิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บเงินสด เน่ืองจากจ านวนเงินดงักล่าวข้ึนอยูก่บั จ  านวนการใชบ้ริการสาธารณะ 
ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการไดรั้บช าระค่าบริการส าหรับการก่อสร้างบางส่วนเป็นสินทรัพยท์างการเงินและบางส่วนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
กลุ่มกิจการบนัทึกแต่ละองคป์ระกอบของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บแยกจากกนั ส าหรับรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ
ใหบ้ริการ จะรับรู้เป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ตามเง่ือนไขสัญญา  
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาในการบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่ใช่เป็นการปรับปรุงเพื่อยกระดบั จะรับรู้
และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีตอ้งน าไปจ่ายช าระภาระผกูพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน 
 
สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานเป็นสิทธิท่ีไดม้าจากขอ้ตกลงสัมปทานในการให้บริการผลิตและขายน ้ าประปาจาก
ภาครัฐ ตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2.12 สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานตดัจ าหน่ายในก าไรขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาสมัปทาน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
ตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไว ้10 ปี 

 
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์น 
ท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจต ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึง
จ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถ
แยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม 
ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

2.15 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ 
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ด าเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษีไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ จะ
ตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี 
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.15 ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 

อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ี
เกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือ 
ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่
จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ านวน
ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.16 เงนิกู้ยืม 
 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน 
(หักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลา 
การกูย้มื ดอกเบ้ียจ่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้งตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิเล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นบัจาก 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีกู้มาทัว่ไปและท่ีกู้มาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์
จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การ
รวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์
เขา้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไป
ลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 สัญญาเช่าระยะยาว  

 
กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก 
ในก าไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
ตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ด้
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก
เป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็น 
อตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอาย ุ
การใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ 
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ 
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

 
2.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ผลประโยชน์ 
หลงัออกจากงานประกอบดว้ยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีกลุ่มกิจการจ่ายเงินสมทบ
ให้กบักิจการท่ีแยกต่างหาก กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเพิ่มเติม 
จากท่ีไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายช าระภาระผกูพนัจากการใหบ้ริการของพนกังานทั้งในงวดปัจจุบนั
และงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะก าหนดจ านวน
ผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหน่ึงหรือหลายปัจจยั เช่น อายพุนกังาน อายกุารท างาน และ
ค่าตอบแทน เป็นตน้ ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนเป็นผลประโยชน์ท่ีกลุ่มกิจการจะใหพ้นกังานเม่ือมีอายงุานครบตามท่ีก าหนด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.18.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 

• โครงการสมทบเงนิ 
 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุน 
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงิน 
เขา้สมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มกิจการ บริษทัจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดย
ผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อก าหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ 
กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บ
เงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 
 

• โครงการผลประโยชน์ 
 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 

กลุ่มกิจการจดัให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 
จ านวนเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กบัฐานเงินเดือนและจ านวนปีท่ีพนักงานท างานให้บริษทันับถึงวนัท่ีส้ินสุดการท างาน 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ และ ปรับปรุงดว้ยตน้ทุน
บริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัจากโครงการผลประโยชน์ดงักล่าวก าหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสด 
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่าย
ให้แก่พนักงาน รวมทั้ งมีเง่ือนไขและวนัครบก าหนดใกล้เคียงกับเง่ือนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลัง 
ออกจากงานโดยประมาณ 
 

ก าไรและขาดทุนจากการการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้
สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นก าไรสะสม
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.18.2  ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

กลุ่มกิจการจดัใหมี้ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานเม่ือมีอายงุานครบตามท่ีก าหนดในนโยบายของบริษทั โดยจะรับรู้
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 

ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน และตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.19 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหน้ีสินอนัเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผล 
สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และตามประมาณการของจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการคาดวา่ประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่าย 
ท่ีจะไดรั้บคืน เช่น ภายใตส้ัญญาประกนัภยั กลุ่มกิจการจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดว่าน่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืน
อยา่งแน่นอน ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้ส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระ
ผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะ
สูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั 
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ
หน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.20 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะได้รับจากการขายสินคา้และบริการ โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการส าหรับ 
งบการเงินรวม นโยบายในการรับรู้รายไดแ้ต่ละประเภทของกลุ่มกิจการเป็นดงัต่อไปน้ี 
 

ก) รายไดจ้ากการขาย 
 

รายไดจ้ากการขายรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บั
ผูซ้ื้อแลว้ โดยแสดงดว้ยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด  

 

ข) รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 
 

รายไดค่้าเช่ารับรู้เป็นรายไดด้ว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 

รายได้ค่าบริการรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาตามขั้นความส าเร็จของงานด้วยมูลค่าซ่ึงไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ค) รายไดค่้าก่อสร้างรับรู้เป็นรายไดโ้ดยพิจารณาตามขั้นความส าเร็จของงาน  
 

ง) ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ 
 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดข้ึน 
 

จ) รายไดอ่ื้น 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.21 การจ่ายเงนิปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทับนัทึกในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล หรือโดยคณะกรรมการของบริษทั ในกรณีประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

2.22 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน  
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1  ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ีย แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นแสดงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้โดยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
 

3.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดย 
การก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหาย 
ท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ ถึงแมว้่ากลุ่มกิจการมีการกระจุกตวัท่ีกลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่จ านวนน้อยราย แต่เน่ืองจาก
ลูกหน้ีกลุ่มดงักล่าวเป็นภาครัฐ ฝ่ายบริหารเห็นวา่ความเส่ียงดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า จ  านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มกิจการอาจ
ตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้ น 
และระยะยาว ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาดซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั กลุ่มกิจการมิไดใ้ช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมสามารถจ าแนกตามวธีิประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 

- ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
- ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ได้แก่ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
- ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด   
 

กลุ่มกิจการไดเ้ปิดเผยวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น การประมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ ไดแ้ก่ 

 

4.1 มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 
 

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์คือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีกลุ่มกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพยแ์ละท าการปรับลด
โดยอตัราคิดลด ประมาณการกระแสเงินสดตามประมาณการทางการเงินส าหรับระยะเวลาท่ีเหลือของการใชท้รัพยสิ์นหรือตามอายุ
สัมปทานท่ีเหลืออยูท่ี่ไดอ้นุมติัแลว้โดยผูบ้ริหาร โดยคิดค านวณข้ึนจากประมาณการอตัราการเติบโตทางธุรกิจ ซ่ึงจะไม่สูงไปกว่า
ก าลงัการผลิต และความต้องการของผูใ้ช้น ้ า สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการค านวณหามูลค่าจากการใช้คืออตัราการเติบโต อตัรา
ค่าใชจ่้ายต่อรายไดแ้ละอตัราก าไรขั้นตน้ ผูบ้ริหารก าหนดอตัราดงักล่าวจากผลการด าเนินงานในอดีต ความคาดหวงัของการพฒันา
ตลาด และแผนทางธุรกิจ อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราก่อนหกัภาษีและปรับสะทอ้นความเส่ียงเฉพาะของธุรกิจโดยค านึงถึงระยะเวลา
ท่ีเหลือในการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้ โดยวิธีการดงักล่าวขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากโครงสร้างรายได ้โครงสร้างตน้ทุน อตัราคิด
ลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

ส าหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน  กลุ่มกิจการพิจารณาในระดบัหน่วยสินทรัพย ์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดซ่ีงเป็นสัมปทานการผลิตน ้ าประปาท่ีไดรั้บในแต่ละพื้นท่ี โดยก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจาก 
การใชซ่ึ้งพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายกุารไดรั้บสัมปทานท่ีเหลืออยูข่องแต่ละสัญญา 
โดยรายไดค้  านวณจากปริมาณการใชน้ ้ า โดยประมาณอตัราการเติบโตตามความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ าในแต่ละพื้นท่ีซ่ึงจะไม่สูงไป
กว่าก าลงัการผลิต และอตัราค่าน ้ าตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยกลุ่มกิจการใชอ้ตัราตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัก่อน
ภาษีร้อยละ 10.89 ต่อปีในการคิดลดกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บดงักล่าว 
 

นอกจากน้ีกลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
พิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 
4.2 ผลประโยชน์พนักงาน  

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนกังาน อตัราการเพิ่มข้ึน
ของราคาทอง รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
ภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดแ้ก่อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนั โดยใช้อตัรา
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนัให้แก่พนักงาน และวนัครบก าหนดใกลเ้คียงกบั
ระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนั 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัส าหรับภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนซ่ึงอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
 

4.3 ความไม่แน่นอนที่ส าคญั 
 
กลุ่มกิจการมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้ า 2 โครงการตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 37 ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการบนัทึกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนโครงการในงบการเงินโดยใช้อตัราค่าตอบแทนจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั   

 
5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
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6 การปรับปรุงตัวเลขเปรียบเทียบ 

 
การจัดสรรทุนส ารองสัมปทาน 
 
กลุ่มกิจการมีการแสดงรายการทุนส ารองสัมปทานในงบการเงินรวมใหม่ โดยไดร้วมทุนส ารองสัมปทานของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเดิม
แสดงรวมอยูใ่นก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  
 
ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงวดปัจจุบนั ดงัน้ี 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ตามที่รายงานไว้เดมิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) ตามที่รายงานใหม่ 
    

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ    
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560    
     ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ทุนส ารองสมัปทาน - 236,323,231 236,323,231 
     ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร - ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 

ของบริษทัใหญ่ 
 

5,867,023,171 (236,323,231) 5,630,699,940 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
     ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ทุนส ารองสัมปทาน 39,316,426 259,445,716 298,762,142 
     ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร - ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 

ของบริษทัใหญ่ 
 

6,219,721,946 (259,445,716) 5,960,276,230 
 
การปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และส่วนของเจา้ของรวมท่ีเคยน าเสนอ 
 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีสาระส าคญัต่อขอ้มูลในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมของปีท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของ ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 
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7 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 

 

กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจหลกั คือ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย โดยมีส่วนงานท่ีรายงานแบ่งตามกิจกรรมทางธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย การขายน ้ าดิบ การผลิตและขายน ้ าประปา  
การบริหารกิจการประปา และงานวิศวกรรมบริการ ส าหรับกิจกรรมทางธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น การให้เช่าอาคารส านกังาน จะแสดงรวม
ในรายการอ่ืน ๆ 
 
กลุ่มกิจการมีการด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทยจึงไม่มีการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกบัการขายให้แก่บุคคลภายนอก ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 
การด าเนินงาน วดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน  
 
ขอ้มูลตามส่วนงานด าเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม  

 พ.ศ. 2561 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธุรกจิ 

การขาย           
ธุรกจิการ 

ผลติและขาย           
ธุรกจิ 

การบริหาร งานวศิวกรรม   ตดัรายการ  

 น า้ดบิ น า้ประปา กจิการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
        

รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 2,393,819,753 1,647,496,697 39,122,144 55,736,904 84,813,554 - 4,220,989,052 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 40,307,904 - 214,628,463 - 52,524,307 (307,460,674) - 

รวมรายได้ 2,434,127,657 1,647,496,697 253,750,607 55,736,904 137,337,861 (307,460,674) 4,220,989,052 
        

ต้นทุนขายและบริการ (973,079,878) (1,184,313,780) (214,214,806) (58,372,229) (96,789,746) 307,460,674 (2,219,309,765) 
        

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 1,461,047,779 463,182,917 39,535,801 (2,635,325) 40,548,115 - 2,001,679,287 

        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทีไ่ม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ่ื้น       34,335,133 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (10,097,242) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (477,743,902) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (157,212,055) 

ภาษีเงินได ้       (261,187,123) 

ก าไรสุทธิ       1,129,774,098 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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7 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม  

 พ.ศ. 2560 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธุรกจิ 

การขาย           
ธุรกจิการ 

ผลติและขาย           
ธุรกจิ 

การบริหาร งานวศิวกรรม   ตดัรายการ  

 น า้ดบิ น า้ประปา กจิการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
        

รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 2,452,052,565 1,575,183,371 129,696,298 62,337,367 88,772,291 - 4,308,041,892 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 49,402,257 - 216,852,838 - 26,146,384 (292,401,479) - 

รวมรายได้ 2,501,454,822 1,575,183,371 346,549,136 62,337,367 114,918,675 (292,401,479) 4,308,041,892 
        

ต้นทุนขายและบริการ (964,190,281) (1,099,769,230) (313,396,504) (61,907,297) (77,686,416) 292,401,479 (2,224,548,250) 
        

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 1,537,264,541 475,414,141 33,152,632 430,070 37,232,259 - 2,083,493,642 
        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทีไ่ม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ่ื้น       48,592,895 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (18,987,845) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (438,581,118) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (140,848,473) 

ภาษีเงินได ้       (301,653,750) 

ก าไรสุทธิ       1,232,015,351 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่  
 

กลุ่มกิจการมีรายไดส่้วนใหญ่จากหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซ่ึงเกิดจากส่วนงาน การขายน ้ าดิบ การขายน ้ าประปา และงานวิศวกรรมบริการ โดยมีรายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 2,773.3 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 2,929.6 ลา้นบาท) 

 

8 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เงินสดในมือ 804,000 534,036 275,000 10,036 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 1,017,660 591,162 986,548 560,050 

 - ประเภทออมทรัพย ์ 47,131,893 36,331,693 10,443,132 4,047,734 
 - ประเภทฝากประจ า 529,259,609 21,090 529,241,220 2,855 

 578,213,162 37,477,981 540,945,900 4,620,675 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.38 - 1.20 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ  
0.40 - 2.40 ต่อปี) เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ ามีอายไุม่เกิน 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 - 1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 
0.75 - 1.60 ต่อปี) 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 46,226,632 94,277,065 - - 
เงินฝากประจ าตามขอ้ก าหนดสญัญาสมัปทาน 358,050,182 298,762,142   55,053,467 39,316,426 

รวม 404,276,814 393,039,207 55,053,467 39,316,426 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากประจ ามีอายรุะหวา่ง 6 - 12 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 1.60 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 
0.90 - 2.40 ต่อปี)  
 
เงินฝากตามขอ้ก าหนดสัญญาสัมปทาน เป็นเงินฝากท่ีจดัสรรไวเ้ป็นทุนส ารองตามขอ้ก าหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ราคาตามบญัชีตน้ปี 393,039,207 736,498,606 39,316,426 366,752,447 
ลงทุนเพิ่มระหวา่งปี 1,067,580,045 1,154,426,026 160,737,041 432,227,972 

ไถ่ถอนระหวา่งปี (1,056,342,438) (1,497,885,425) (145,000,000) (759,663,993) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 404,276,814 393,039,207 55,053,467 39,316,426 

 
10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ลูกหน้ีการคา้ 420,604,028 386,475,779 271,768,181 244,043,329 
ลูกหน้ีอ่ืน     

- บุคคลภายนอก  833,269 464,617 708,321 462,259 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34.2) 16,274 15,325 9,419,406 11,526,097 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 22,705,337 20,111,592 17,605,316 17,453,123 

อ่ืน ๆ 78,417 357,065 78,418 357,065 

 444,237,325 407,424,378 299,579,642 273,841,873 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีเรียกเกบ็แลว้     
- บุคคลภายนอก  119,656,014 113,746,444 113,161,932 111,901,410 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34.2) 165,071,354 168,301,793 156,154,696 131,693,606 

รวมลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีเรียกเกบ็แลว้ 284,727,368 282,048,237 269,316,628 243,595,016 
     

ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ียงัไม่เรียกเกบ็     
- บุคคลภายนอก 908,734 869,774 - - 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34.2) 134,967,926 103,557,768 2,451,553 448,313 

รวมลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 135,876,660 104,427,542 2,451,553 448,313 
     

 420,604,028 386,475,779 271,768,181 244,043,329 
 

ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีเรียกเกบ็แลว้สามารถวเิคราะห์ตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 259,756,298 280,697,336 249,410,366 242,438,468 

เกินก าหนดไม่เกิน 3 เดือน 20,700,397 508,401 16,800,642 319,473 

เกินก าหนด 3 - 6 เดือน 2,531,467 837,160 1,372,018 837,075 

เกินก าหนด 6 - 12 เดือน 902,131 5,340 896,527 - 

เกินก าหนดมากกวา่ 12 เดือน 1,452,228 615,153 1,452,228 615,153 

 285,342,521 282,663,390 269,931,781 244,210,169 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (615,153) (615,153) (615,153) (615,153) 

 284,727,368 282,048,237 269,316,628 243,595,016 
 

11 สินค้าคงเหลือ 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 13,343,706 13,068,626 - - 

 13,343,706 13,068,626 - - 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงนิลงทุน เงนิปันผลรับ 

 ประเภท จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ช่ือบริษัท ธุรกจิ ในประเทศ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

           

บริษทั ยนิูเวอร์แซล  
   ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ผลิตและขาย
น ้าประปา 

 
ไทย 510 510 100 100 510,000,000 510,000,000 126,581,983 105,569,986 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       510,000,000 510,000,000 126,581,983 105,569,986 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 
  อาคารและส่วน  
 ที่ดนิ ปรับปรุงอาคาร รวม 

    

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 45,859,440 225,133,006 270,992,446 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (77,069,682) (77,069,682) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 45,859,440 148,063,324 193,922,764 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 45,859,440 148,063,324 193,922,764 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,264,948 1,264,948 
ตดัจ าหน่าย - (36,281) (36,281) 
ค่าเส่ือมราคา - (9,221,757) (9,221,757) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 45,859,440 140,070,234 185,929,674 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 45,859,440 225,942,404 271,801,844 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (85,872,170) (85,872,170) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 45,859,440 140,070,234 185,929,674 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 45,859,440 140,070,234 185,929,674 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 218,387 218,387 
ตดัจ าหน่าย - (470,388) (470,388) 
ค่าเส่ือมราคา - (8,044,292) (8,044,292) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 45,859,440 131,773,941 177,633,381 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 45,859,440 225,253,014 271,112,454 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (93,479,073) (93,479,073) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 45,859,440 131,773,941 177,633,381 

มูลค่ายุติธรรม 109,140,872 176,619,638 285,760,510 
 

ค่าเส่ือมราคาจ านวน 8.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 9.2 ลา้นบาท) ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 
ที่ดนิ 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม 

    

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 50,121,522 260,857,086 310,978,608 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (89,288,841) (89,288,841) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 50,121,522 171,568,245 221,689,767 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 50,121,522 171,568,245 221,689,767 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,465,502 1,465,502 
โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,096,974) (10,941,266) (13,038,240) 
ตดัจ าหน่าย - (41,846) (41,846) 

ค่าเส่ือมราคา - (10,683,838) (10,683,838) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 48,024,548 151,366,797 199,391,345 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 48,024,548 244,513,893 292,538,441 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (93,147,096) (93,147,096) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 48,024,548 151,366,797 199,391,345 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 48,024,548 151,366,797 199,391,345 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 235,976 235,976 
ตดัจ าหน่าย - (508,273) (508,273) 

ค่าเส่ือมราคา - (8,692,185) (8,692,185) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 48,024,548 142,402,315 190,426,863 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 48,024,548 243,768,978 291,793,526 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (101,366,663) (101,366,663) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 48,024,548 142,402,315 190,426,863 
    

มูลค่ายุติธรรม 116,368,664 190,844,706 307,213,370 
 

ค่าเส่ือมราคาจ านวน 8.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 10.7 ลา้นบาท) ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคา ท่ีดินประเมินโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
โดยน าราคาขายของท่ี ดินท่ี เปรียบเที ยบกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุง ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ  3  
ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2) ส่วนอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารประเมินโดยใชว้ธีิรายได ้ซ่ึง
เป็นมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2) เน่ืองจากใชข้อ้สมมติฐานท่ี
ส าคญัจากขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ค่าเช่าต่อตารางเมตร และประมาณการก าไรในอนาคต เป็นตน้ 
 
จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

รายไดค่้าเช่าอาคารและบริการ 67,569,948 71,707,004 73,131,602 79,520,325 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายได้
ค่าเช่าส าหรับงวด (52,859,197) (58,049,584) (52,859,197) (58,049,584) 

 14,710,751 13,657,420 20,272,405 21,470,741 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 

    ส่วนปรับปรุง      
  

ทีด่นิ 
 

โรงสูบน า้ 
 

อาคาร 
อาคารและ
อาคารเช่า 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 512,147,267 1,525,191,550 538,084,085 290,762,093 9,397,317,034 360,230,345 1,168,037 5,139,861,969 17,764,762,380 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (327,228,475) (231,423,507) (197,039,467) (2,633,656,110) (312,239,167) (964,294) - (3,702,551,020) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 512,147,267 1,197,963,075 306,660,578 93,722,626 6,763,660,924 47,991,178 203,743 5,139,861,969 14,062,211,360 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 512,147,267 1,197,963,075 306,660,578 93,722,626 6,763,660,924 47,991,178 203,743 5,139,861,969 14,062,211,360 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 190,000 1,486,115 2,964,817 49,520,384 12,000,532 1,899,065 502,559,469 570,620,382 
โอนสินทรัพย ์ - 84,171,739 175,353 9,158,676 518,573,443 6,325,550 97,000 (615,634,925) 2,866,836 
จดัประเภทรายการใหม่ (14,045,000) - - - - - - - (14,045,000) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,681,954) (161) (481,450) (2,532,207) (868,535) - (300,000) (8,864,307) 
ค่าเส่ือมราคา - (53,746,800) (19,389,228) (24,952,823) (270,291,159) (15,765,254) (252,461) - (384,397,725) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 498,102,267 1,223,896,060 288,932,657 80,411,846 7,058,931,385 49,683,471 1,947,347 5,026,486,513 14,228,391,546 

          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 498,102,267 1,602,569,582 539,728,053 300,100,041 9,952,991,337 364,016,561 3,164,102 5,026,486,513   18,287,158,456 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (378,673,522) (250,795,396) (219,688,195) (2,894,059,952) (314,333,090) (1,216,755) - (4,058,766,910) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 498,102,267 1,223,896,060 288,932,657 80,411,846 7,058,931,385 49,683,471 1,947,347 5,026,486,513 14,228,391,546 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 

    ส่วนปรับปรุง      
  

ทีด่นิ 
 

โรงสูบน า้ 
 

อาคาร 
อาคารและ
อาคารเช่า 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 498,102,267 1,223,896,060 288,932,657 80,411,846 7,058,931,385 49,683,471 1,947,347 5,026,486,513 14,228,391,546 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,760,000 67,500 4,094,120 28,265,786 19,259,872 4,820,000 535,383,682 593,650,960 
โอนสินทรัพย ์ - 373,942,302 15,623,579 43,275,250 3,263,510,897 5,096,586 - (3,701,448,614) - 
จดัประเภทรายการใหม่ - - - (908,258) 499,040 908,258 - (1,416,000) (916,960) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (161,610) (952,227) (7,667,106) (20,029) - (6,122,300) (14,923,272) 
ค่าเส่ือมราคา - (57,410,563) (20,538,871) (23,532,177) (302,185,750) (18,285,879) (2,022,186) - (423,975,426) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 498,102,267 1,542,187,799 283,923,255 102,388,554 10,041,354,252 56,642,279 4,745,161 1,852,883,281 14,382,226,848 

          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 498,102,267 1,978,271,884 555,079,915 344,812,781 13,234,816,824 358,495,628 7,984,101 1,852,883,281 18,830,446,681 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (436,084,085) (271,156,660) (242,424,227) (3,193,462,572) (301,853,349) (3,238,940) - (4,448,219,833) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 498,102,267 1,542,187,799 283,923,255 102,388,554 10,041,354,252 56,642,279 4,745,161 1,852,883,281 14,382,226,848 

 
ค่าเส่ือมราคาถูกบนัทึกอยูใ่นตน้ทุนขายจ านวน 397.1 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 357.9 ลา้นบาท) และค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 26.9 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 26.5 ลา้นบาท) 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร อุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ทีด่นิ โรงสูบน า้ อาคาร อาคาร และอุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 392,858,127 1,528,051,874 500,875,823 263,553,253 9,246,303,183 317,081,209 1,090,095 5,135,128,475 17,384,942,039 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (327,733,992) (216,323,952) (186,026,299) (2,546,471,032) (284,736,009) (899,757) - (3,562,191,041) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 392,858,127 1,200,317,882 284,551,871 77,526,954 6,699,832,151 32,345,200 190,338 5,135,128,475 13,822,750,998 
          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 392,858,127 1,200,317,882 284,551,871 77,526,954 6,699,832,151 32,345,200 190,338 5,135,128,475 13,822,750,998 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 190,000 1,486,115 1,480,426 27,825,913 8,892,392 - 463,368,077 503,242,923 
โอนสินทรัพย ์ - 84,171,739 175,353 4,006,635 514,859,316 783,242 - (603,996,285) - 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2,096,974 - 10,693,349 247,917 - - - - 13,038,240 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,681,954) (161) (100,995) (2,494,004) (3,514) - - (7,280,628) 
ค่าเส่ือมราคา - (53,746,801) (19,389,228) (22,257,633) (255,805,876) (10,225,982) (104,000) - (361,529,520) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 394,955,101 1,226,250,866 277,517,299 60,903,304 6,984,217,500 31,791,338 86,338 4,994,500,267 13,970,222,013 
          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 394,955,101 1,605,429,905 513,213,140 268,002,438 9,777,797,043 316,417,769 1,090,095 4,994,500,267 17,871,405,758 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (379,179,039) (235,695,841) (207,099,134) (2,793,579,543) (284,626,431) (1,003,757) -     (3,901,183,745) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 394,955,101 1,226,250,866 277,517,299 60,903,304 6,984,217,500 31,791,338 86,338 4,994,500,267 13,970,222,013 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร อุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ทีด่นิ โรงสูบน า้ อาคาร อาคาร และอุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 394,955,101 1,226,250,866 277,517,299 60,903,304 6,984,217,500 31,791,338 86,338 4,994,500,267 13,970,222,013 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,760,000 67,500 3,076,927 17,874,900 18,307,345 4,820,000 497,833,891 543,740,563 
โอนสินทรัพย ์ - 373,942,302 15,623,579 28,768,257 3,222,022,986 2,421,490 - (3,642,778,614) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (154,158) (778,148) (7,661,931) (10,545) - (6,122,300) (14,727,082) 
ค่าเส่ือมราคา - (57,410,563) (19,959,401) (20,981,671) (280,893,502) (12,076,724) (1,618,168) - (392,940,029) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 394,955,101 1,544,542,605 273,094,819 70,988,669 9,935,559,953 40,432,904 3,288,170 1,843,433,244 14,106,295,465 
          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 394,955,101 1,981,132,207 528,580,045 298,420,163 13,010,032,998 310,152,270 5,910,095 1,843,433,244 18,372,616,123 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (436,589,602) (255,485,226) (227,431,494) (3,074,473,045) (269,719,366) (2,621,925) - (4,266,320,658) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 394,955,101 1,544,542,605 273,094,819 70,988,669 9,935,559,953 40,432,904 3,288,170 1,843,433,244 14,106,295,465 

 
ค่าเส่ือมราคาถูกบนัทึกอยูใ่นตน้ทุนขายจ านวน 369.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 340.0 ลา้นบาท) และค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 23.6 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 21.5 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส านกังาน ราคาทุนและราคาตามบญัชีจ านวน 5.7 ลา้นบาท และ 3.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2560: 5.9 ลา้นบาท และ 
4.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ตน้ทุนการกูย้มืจ  านวน 67.1 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 92.4 ลา้นบาท) เกิดจากเงินกูย้มืท่ียมืมาเฉพาะส าหรับโครงการวางท่อ และการก่อสร้างระบบผลิตน ้าประปา ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยูใ่นการซ้ือสินทรัพย ์
กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงร้อยละ 2.62 - 4.18 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 2.33 - 4.18 ต่อปี) 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวม จ านวน 103.3 ลา้นบาท ได้มาจากการซ้ือส่วนได้เสียในบริษทั เอ็กคอม ธารา จ ากัด  
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
กลุ่มกิจการมีการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม โดยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจารณา
จากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงินสดซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุม
ระยะเวลาตลอดอายขุองสัมปทานท่ีเหลืออยูข่องการผลิตน ้ าประปาท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจ โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัคือปริมาณ
การซ้ือขายน ้ าประปาขั้นต ่าคงท่ีและอตัราค่าน ้ าท่ีมีอตัราการเพิ่มข้ึนคงท่ีร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงคิดจากค่าเฉล่ียดชันีราคาผูบ้ริโภค
ยอ้นหลงั 10 ปี กลุ่มกิจการใชอ้ตัราคิดลดโดยใช้อตัราตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัก่อนภาษีร้อยละ 10.89 ต่อปีในการ
คิดลดกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บดงักล่าว  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมีจ านวนมากกวา่มูลค่าตามบญัชีอยู ่79.5 ลา้นบาท หากมีการเพิ่ม
อตัราคิดลดเป็นร้อยละ 11.71 ต่อปี หรือลดอตัราการเพิ่มข้ึนของค่าน ้ าเป็นร้อยละ 0.78 ต่อปี จะท าให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
เท่ากบัราคาตามบญัชี 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สิทธิในการให้บริการจาก โปรแกรม  
 ข้อตกลงสัมปทาน คอมพวิเตอร์ รวม 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 4,827,288,227 64,135,680 4,891,423,907 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,160,967,428) (25,551,093) (1,186,518,521) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (12,180,000) - (12,180,000) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,654,140,799 38,584,587 3,692,725,386 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,654,140,799 38,584,587 3,692,725,386 
เพิ่มข้ึน 264,474,165 18,903,605 283,377,770 
ค่าตดัจ าหน่าย (275,250,409) (7,337,322) (282,587,731) 
โอนสินทรัพย ์ (2,866,836) - (2,866,836) 
จดัประเภทรายการใหม่ 14,045,000 - 14,045,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,960,000) - (1,960,000) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 3,652,582,719 50,150,870 3,702,733,589 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 5,102,940,556 83,039,285 5,185,979,841 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,436,217,837) (32,888,415) (1,469,106,252) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (14,140,000) - (14,140,000) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,652,582,719 50,150,870 3,702,733,589 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,652,582,719 50,150,870 3,702,733,589 
เพิ่มข้ึน 232,570,908 12,720,077 245,290,985 
ค่าตดัจ าหน่าย (295,420,907) (8,686,839) (304,107,746) 
จดัประเภทรายการใหม่ 916,960 - 916,960 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (860,000) - (860,000) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 3,589,789,680 54,184,108 3,643,973,788 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 5,336,428,424 95,759,362 5,432,187,786 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,731,638,744) (41,575,254) (1,773,213,998) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (15,000,000) - (15,000,000) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,589,789,680 54,184,108 3,643,973,788 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ค่าตดัจ าหน่ายถูกบนัทึกอยูใ่นตน้ทุนขายจ านวน 296.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 276.4 ลา้นบาท) และค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 
7.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 6.2 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน จ านวน 15.0 ล้านบาท เกิดจากสิทธิในการ
ให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานประกอบกิจการประปาเกาะลา้น ซ่ึงมีรายได้จากการขายน ้ าประปาลดลงจากแผนท่ีวางเอาไว ้
เน่ืองจากมีแหล่งน ้าธรรมชาติอ่ืนมาทดแทนการใชน้ ้ าประปา   
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 64,135,680 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (25,551,093) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 38,584,587 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 38,584,587 
ซ้ือสินทรัพย ์ 18,903,605 

ค่าตดัจ าหน่าย (7,337,322) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 50,150,870 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 83,039,285 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (32,888,415) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 50,150,870 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 50,150,870 
ซ้ือสินทรัพย ์ 12,720,077 

ค่าตดัจ าหน่าย (8,686,839) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 54,184,108 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาทุน 95,759,362 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (41,575,254) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 54,184,108 
 

ค่าตดัจ าหน่ายถูกบนัทึกอยูใ่นตน้ทุนขายจ านวน 1.1 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 1.1 ลา้นบาท) และค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 7.6 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2560: 6.2 ลา้นบาท) 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้
   ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 2,219,318 622,075 1,978,516 - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้
   ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 48,081,335 42,784,670 21,997,516 19,842,419 

 50,300,653 43,406,745 23,976,032 19,842,419 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ     
   ภายใน 12 เดือน 25,619,362 25,619,362 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ     
   เกินกวา่ 12 เดือน 367,356,661 380,763,366 68,981,114 60,895,471 

 392,976,023 406,382,728 68,981,114 60,895,471 
     

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินไดด้งัน้ี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,935,597 22,233,644 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 364,610,967 385,209,627 45,005,082 41,053,052 
 

ความเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

 
ประมาณการ
หนีสิ้นระยะ

ยาว 

ค่าเผ่ือ 
หนีส้งสัย 

จะสูญ 
การด้อยค่า

ของสินทรัพย์ 
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ขาดทุน 
ทางภาษี รายการอ่ืน รวม 

        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,048,321 6,925,008 2,436,000 25,817,457 - 34,800 39,261,586 
รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน 2,511,483 - 392,000 1,869,302 - 46,735 4,819,520 
รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน        

   เบด็เสร็จอ่ืน - - - (674,361) - - (674,361) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 6,559,804 6,925,008 2,828,000 27,012,398 - 81,535 43,406,745 

รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน (2,472,705) - 172,000 3,131,061 4,048,768 2,014,784 6,893,908 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 4,087,099 6,925,008 3,000,000 30,143,459 4,048,768 2,096,319 50,300,653 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน อาคารและอุปกรณ์ 
การปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเงนิลงทุนเผ่ือขาย รวม 

     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 367,011,898 54,013,762 132,798 421,158,458 
รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน (21,524,641) 6,881,709 - (14,642,932) 

รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - (132,798) (132,798) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 345,487,257 60,895,471 - 406,382,728 

รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน (21,492,348) 8,085,643 - (13,406,705) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 323,994,909 68,981,114 - 392,976,023 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัย ผลประโยชน์   

 จะสูญ พนักงาน รายการอ่ืน รวม 

     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 364,571 15,340,963 34,800 15,740,334 
รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน - 2,508,523 46,735 2,555,258 

รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 1,546,827 - 1,546,827 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 364,571 19,396,313 81,535 19,842,419 

รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน - 2,118,829 2,014,784 4,133,613 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 364,571 21,515,142 2,096,319 23,976,032 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
อาคารและอุปกรณ์ 

การปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเงนิลงทุนเผ่ือขาย รวม 

    
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 54,013,762 132,798 54,146,560 
รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน 6,881,709 - 6,881,709 

รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (132,798) (132,798) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 60,895,471 - 60,895,471 

รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุน 8,085,643 - 8,085,643 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 68,981,114 - 68,981,114 
 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 277,822,805 309,216,839 277,822,805 309,216,839 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 28,450,167 34,011,928 5,116,458 6,532,350 
เงินค่ามดัจ าและเงินประกนั 2,356,611 2,086,195 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน  32,802,184 32,802,184 - - 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน (32,802,184) (32,802,184) - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 26,965,178 - - - 

อ่ืน ๆ 6,976,974 5,592,369 6,122,935 4,896,635 

 342,571,735 350,907,331 289,062,198 320,645,824 
 

ลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 32.8 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีระหวา่งบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยกบับริษทัเอกชน
แห่งหน่ึง เก่ียวกบัการเรียกเก็บค่าปรับจากการส่งมอบน ้ าประปาไม่ถึงปริมาณขั้นต ่า เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
ของบริษทัย่อย มีมติอนุมติัให้บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับหน้ีของบริษทัเอกชนท่ีคา้งอยู่ทั้งหมดจ านวน 32.8 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมีการยกเลิกสัญญาการซ้ือน ้ าดิบกบับริษทัเอกชนรายดงักล่าวในปี พ.ศ. 2558 และมีแนวโนม้ว่าอาจจะไม่ไดรั้บช าระหน้ี 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยฟ้องบริษทัเอกชนรายดงักล่าวเก่ียวกบัการผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้
จ าเลยช าระหน้ีให้แก่บริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจากวนัฟ้อง ปัจจุบนั
บริษัทย่อยได้ยื่นค าขอออกหมายตั้ งเจ้าพนักงานบังคบัคดีต่อศาล เน่ืองจากบริษัทเอกชนดังกล่าวไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลตาม
ก าหนดเวลา 

 

19 เงนิกู้ยืม 
(หน่วย: บาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

รายการหมุนเวยีน      
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19.1 814,000,000 83,000,000 580,000,000 10,000,000 
   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั      

     การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19.2 826,200,000 808,200,000 634,000,000 616,000,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีน  1,640,200,000 891,200,000 1,214,000,000 626,000,000 
      

รายการไม่หมุนเวยีน      
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19.2 3,166,200,000 3,992,400,000 2,974,000,000 2,008,000,000 

   หุน้กู ้ 19.3 2,397,954,566 2,397,562,352 2,397,954,566 2,397,562,352 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  5,564,154,566 6,389,962,352 5,371,954,566 4,405,562,352 
      

รวมเงินกูย้มื  7,204,354,566 7,281,162,352 6,585,954,566 5,031,562,352 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
19.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 814,000,000 83,000,000 580,000,000 10,000,000 

 814,000,000 83,000,000 580,000,000 10,000,000 

 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 83,000,000 1,600,000,000 10,000,000 - 
กูย้มืระหวา่งปี 4,409,000,000 1,178,000,000 3,560,000,000 903,000,000 

จ่ายช าระคืนระหวา่งปี (3,678,000,000) (2,695,000,000) (2,990,000,000) (893,000,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 814,000,000 83,000,000 580,000,000 10,000,000 

 
19.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

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

หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (826,200,000) (808,200,000) (634,000,000) (616,000,000) 

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

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
19.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปีมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,800,600,000 4,008,800,000 2,624,000,000 3,240,000,000 
กูย้มืระหวา่งปี 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 - 

จ่ายช าระคืนระหวา่งปี (2,408,200,000) (808,200,000) (616,000,000) (616,000,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,992,400,000 4,800,600,000 3,608,000,000 2,624,000,000 

 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดกู้เ้งินยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 1,600.0 ลา้นบาท เพื่อน ามาให้บริษทั ยนิูเวอร์แซล 
ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) กูย้ืมไปช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 1,600.0 ลา้นบาท เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมีระยะเวลา 6 ปี 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยจ่ายช าระคืนปีละ 400.0 ลา้นบาท ซ่ึงจะเร่ิมจ่ายคืนงวดแรกในปี พ.ศ. 2564  
 
  วงเงนิกู้ทีย่งัมไิด้เบกิใช้ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ส่วนของบริษทั        
   ก) 800.0 - - 320.0 480.0 320.0 480.0 
   ข) 2,000.0 - - 800.0 1,200.0 800.0 1,200.0 
   ค)               1,000.0 - - 888.0 944.0 888.0 944.0 
   ง) 1,600.0 - - 1,600 - 1,600.0 - 

ส่วนของบริษทัยอ่ย        
   ก)  317.0 - - 126.8 190.2 - - 
   ข)  644.0 - - 257.6 386.4 - - 

   ค) 1,600.0 - - - 1,600.0 - - 

รวม 7,961.0 - - 3,992.4 4,800.6 3,608.0 2,624.0 

หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (826.2) (808.2) (634.0) (616.0) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,166.2 3,992.4 2,974.0 2,008.0 

 
 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

19.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั 
 

 

วงเงนิกู้  
(ล้านบาท) วนัท าสัญญา วตัถุประสงค์ ระยะเวลา อตัราดอกเบีย้ การช าระคืนเงนิต้นคงเหลือ 

       

ก) 800.0 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้า 5 ปี - อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี ช าระคืนเงินตน้ทุกปี รวม 5 งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  
-   งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 5 งวดละ 160 ลา้นบาท 

       

ข) 2,000.0 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ช าระคืนเงินกูย้มืท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

5 ปี - อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี 
 

ช าระคืนเงินตน้ทุกปี รวม 5 งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  
-   งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 5 งวดละ 400 ลา้นบาท 

       

ค) 
 
 
 

1,000.0 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้า 10 ปี - อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี ช าระคืนเงินตน้ทุกปี รวม 9 งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
-   งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 2 งวดละ 56 ลา้นบาท 
-   งวดท่ี 3 ถึงงวดท่ี 4 งวดละ 74 ลา้นบาท 
-   งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 6 งวดละ 148 ลา้นบาท 
-   งวดท่ี 7 เท่ากบั 166.5 ลา้นบาท 
-   งวดท่ี 8 เท่ากบั 185 ลา้นบาท 
-   งวดท่ี 9 เท่ากบั 92.5 ลา้นบาท 

ง) 1,600.0 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ใหบ้ริษทัยอ่ยกูย้มืเงิน 6 ปี - อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี ช าระคืนเงินตน้ทุกปี รวม 4 งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 
- งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 4 งวดละ 400 ลา้นบาท 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
19.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย - บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

วงเงนิกู้        
(ล้านบาท) วนัท าสัญญา วตัถุประสงค์ ระยะเวลา อตัราดอกเบีย้ การช าระคืนเงนิต้นคงเหลือ 

       

ก) 317.0 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ช าระคืนเงินกูย้มืท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

5 ปี - อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี ช าระคืนเงินตน้ทุกปี รวม 5 งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 งวดละเท่า ๆ กนั 

       

ข) 644.0 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ช าระคืนเงินกูย้มืท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

5 ปี - อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี ช าระคืนเงินตน้ทุกปี รวม 5 งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 งวดละเท่า ๆ กนั 

ค) 1,600.0 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ช าระคืนเงินกูย้มืท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

2 ปี - อตัราดอกเบ้ีย BIBOR+อตัราร้อยละคงท่ีต่อปี ช าระคืนเงินตน้เม่ือครบก าหนด 2 ปี ในวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562* 

* บริษทัยอ่ยไดช้ าระคืนเงินกู ้1,600 ลา้นบาททั้งจ านวนแลว้ในวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นประเภทไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงกลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินต่างๆ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2 เท่าและการด ารงอตัราส่วน Debt Service 
Coverage Ratio ไม่ต ่ากวา่ 1.10 เท่า  
 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเฉล่ีย ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 2.70 (พ.ศ. 2560: ร้อยละ  2.92) 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
19.3 หุ้นกู้ 

 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย: 
 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1 ซ่ึงเป็นหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 1,200 ลา้นบาท อาย ุ7 ปี ครบก าหนดในปี พ.ศ. 2565 มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.84 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน คือ วนัท่ี 16 มิถุนายน และวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
 
หุ้นกู้ชุดท่ี 2 ซ่ึงเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 1,200 ลา้นบาท อายุ 10 ปี ครบก าหนดในปี พ.ศ. 2568  
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.18 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน คือ วนัท่ี 16 มิถุนายน และวนัท่ี 16 ธนัวาคม 

 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

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

หกั  ตน้ทุนในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (2,045,434) (2,437,648) (2,045,434) (2,437,648) 

หุน้กู ้- สุทธิ 2,397,954,566 2,397,562,352 2,397,954,566 2,397,562,352 

 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูใ้นระหวา่งปี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,397,562,352 2,397,185,473 2,397,562,352 2,397,185,473 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ 392,214 376,879 392,214 376,879 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,397,954,566 2,397,562,352 2,397,954,566 2,397,562,352 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เจา้หน้ีการคา้     
- บุคคลภายนอก 107,474,767 101,672,901 78,437,849 74,437,381 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34.2) 1,805,294 3,546,816 20,840,866 21,599,969 

เจา้หน้ีอ่ืน     
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34.2) 37,925,412 34,508,433 2,181,347 1,246,075  

 147,205,473 139,728,150 101,460,062 97,283,425 

 
21 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 2,932,626     2,853,876 2,932,626     2,853,876 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,968,260     3,308,710 1,968,260     3,308,710 

 4,900,886     6,162,586 4,900,886     6.162,586 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     

   สญัญาเช่าการเงิน (994,822) (1,925,885) (994,822) (1,925,885) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,906,064     4,236,701 3,906,064     4,236,701 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี (ส่วนหมุนเวยีน) 2,120,878     1,600,100 2,120,878     1,600,100 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี (ส่วนไม่หมุนเวยีน) 1,785,186     2,636,601 1,785,186     2,636,601 

 3,906,064     4,236,701 3,906,064     4,236,701 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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22 การกระทบยอดหนีสิ้นที่เกดิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

    (หน่วย : บาท) 
    รายการ  

 1 มกราคม กระแสเงนิสด เปลีย่นแปลง 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 รับ จ่าย ที่ไม่ใช่เงนิสด พ.ศ. 2561 
      

งบการเงนิรวม      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 83,000,000 4,409,000,000 (3,678,000,000) - 814,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,800,600,000 1,600,000,000 (2,408,200,000) - 3,992,400,000 
หุน้กู ้ 2,397,562,352 - - 392,214 2,397,954,566 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,236,701 - (330,637) - 3,906,064 
      
งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10,000,000 3,560,000,000 (2,990,000,000) - 580,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,624,000,000 1,600,000,000 (616,000,000) - 3,992,400,000 
หุน้กู ้ 2,397,562,352 - - 392,214 2,397,954,566 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,236,701 - (330,637) - 3,906,064 
 

    (หน่วย : บาท) 
    รายการ  

 1 มกราคม กระแสเงนิสด เปลีย่นแปลง 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 รับ จ่าย ที่ไม่ใช่เงนิสด พ.ศ. 2560 
      

งบการเงนิรวม      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,600,000,000 1,178,000,000 (2,695,000,000) - 83,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,008,800,000 1,600,000,000 (808,200,000) - 4,800,600,000 
หุน้กู ้ 2,397,185,473 - - 376,879 2,397,562,352 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,842,222 - (1,837,899) 4,232,378 4,236,701 
      
งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 903,000,000 (893,000,000) - 10,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,240,000,000 - (616,000,000) - 2,624,000,000 
หุน้กู ้ 2,397,185,473 - - 376,879 2,397,562,352 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,842,222 - (1,837,899) 4,232,378 4,236,701 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

โบนสัคา้งจ่าย 56,479,130 69,941,979 36,710,020 44,987,165 
ค่าตอบแทนโครงการคา้งจ่าย 50,055,214 48,908,775 50,055,214 48,908,775 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 14,157,612 16,330,939 - - 
อ่ืนๆ 42,495,396 40,831,587 26,642,737 21,599,872 

 163,187,352 176,013,280 113,407,971 115,495,812 

 
24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

งบแสดงฐานะการเงิน     
   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 146,883,620 131,578,876 105,622,569 95,076,377 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 3,577,319 3,483,117 1,953,148 1,905,193 

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 150,460,939 135,061,993 107,575,717 96,981,570 

     
ก าไรหรือขาดทุน     
   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17,459,392 16,223,992 12,233,551 9,963,089 
    ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 726,293 349,166 448,280 72,212 

 18,185,685 16,573,158 12,681,831 10,035,301 

     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
    การวดัมูลค่าใหม่ส าหรับ     
    โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - (3,371,809) - 7,734,133 

 - (3,371,809) - 7,734,133 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

24.1 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน ์ 146,883,620 131,578,876 105,622,569 95,076,377 

หน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 146,883,620 131,578,876 105,622,569 95,076,377 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 131,578,876 125,261,380 95,076,377 74,921,158 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 13,511,296 12,053,752 9,365,270 7,285,163 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,948,096 4,170,240 2,868,281 2,677,926 
การวดัมูลค่าใหม่     

ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ  
   เปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 4,415,980 - 2,979,407 
ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ - (7,787,789) - 4,754,726 

โอนพนกังานมาจาก (ไปยงั) บริษทัยอ่ย - - (307,691) 8,992,684 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (2,154,648) (6,534,687) (1,379,668) (6,534,687) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 146,883,620 131,578,876 105,622,569 95,076,377 

 
สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานมีดงัน้ี 
 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อตัราคิดลด   3.0 3.0 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน   5.0-10.0 5.0-10.0 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
24.1 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ต่อ) 
 

 
 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ 

การเพิม่ขึน้/(ลดลง)ของภาระผูกพนั  
(บาท) 

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

อตัราคิดลด เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (10,380,604) (9,404,894) 
 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 12,195,759 11,049,436 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 11,670,644 10,573,678 
 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 (10,181,553) (9,224,552) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทาง
ปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบางเร่ืองอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบัการ
ค านวณผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน นั่นคือวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 37.5 ปี (พ.ศ. 2560: 38.5 ปี) 
 

24.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน ์     
   ระยะยาวอ่ืน 3,577,319 3,483,117 1,953,148 1,905,193 

หน้ีสินท่ีสุทธิรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 3,577,319 3,483,117 1,953,148 1,905,193 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
24.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,483,117 3,825,907 1,905,193 1,783,660 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 615,384 605,454 383,252 354,284 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 110,909 127,614 65,028 66,974 

การวดัมูลค่าใหม่     
ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ 
   เปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 306,087 - 182,756 
ผลก าไรท่ีเกิดจากประสบการณ์ - (689,989) - (531,802) 

โอนพนกังานมาจาก (ไปยงั) บริษทัยอ่ย - - (24,595) 470,981 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (632,091) (691,956) (375,730) (421,660) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,577,319 3,483,117 1,953,148 1,905,193 

 
สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนมีดงัน้ี 
 
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อตัราคิดลด   ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 
 
 

 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ 

การเพิม่ขึน้/(ลดลง)ของภาระผูกพนั  
(บาท) 

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

อตัราคิดลด เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (140,344) (132,967) 
 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 155,614 147,434 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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25 ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 
 

(หน่วย: บาท) 

 ภาระผูกพนัตามสัญญาข้อตกลงสัมปทานบริการ 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  33,188,538 20,670,053 
เพิ่มข้ึน (กลบัรายการ) (588,697) 21,490,806 

ใชไ้ประหวา่งงวด (11,813,761) (8,972,321) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  20,786,080 33,188,538 
 

26 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เงินประกนัผลงาน 125,261,843 231,914,544 86,476,882 192,501,141 
เงินค ้าประกนัรับจากธนาคาร 17,128,973 381,814,119 17,128,973 381,814,119 
เงินประกนัการเช่ารับจากบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 34.2) - - 58,000 58,000 

 142,390,816 613,728,663 103,663,855 574,373,260 
 

27 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัประกอบไปดว้ย 
 

1) ทุนส ารองตามกฎหมาย  
 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลได ้
 

2) ทุนส ารองสัมปทาน 
 

ทุนส ารองตามขอ้ก าหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ท่ีก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรส ารอง
ก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทุนส ารองน้ีให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยฝากประจ าไวท่ี้ธนาคาร 
โดยไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ทั้งน้ีกลุ่มกิจการมีนโยบายการตั้งทุนส ารองสัมปทานเป็นรายไตรมาสจากก าไรสุทธิ
ของแต่ละไตรมาส 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

67 

 
28 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,774,228 18,695,728 14,774,228 18,695,728 
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจากลูกคา้ (3,386,254) (3,390,304) (3,386,254) (3,390,304) 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 
   โอนไปยงัก าไรขาดทุน - สุทธิจากภาษี - (531,196) - (531,196) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,387,974 14,774,228 11,387,974 14,774,228 

 
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจากลูกคา้ เป็นระบบท่อส่งน ้ าและมาตรวดัน ้ า ซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ตามสัญญาวางท่อส่งน ้ าดิบ
และติดตั้งเป็นผูใ้ช้น ้ า บริษทับนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นและทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายุ 
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์

 
29 เงนิปันผลจ่าย 

 
เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

  
อนุมัตโิดย 

เงนิปันผล 
ล้านบาท 

เงนิปันผลต่อหุ้น 
บาท 

 
วนัที่จ่ายเงนิปันผล 

     

ปี พ.ศ. 2561     
เงินปันผลส าหรับปี พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2561 399.3 0.24 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เงินปันผลระหวา่งกาลจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั    
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน    เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 332.7 0.20 5 กนัยายน พ.ศ. 2561 

   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561     

  732.0   

 
  

อนุมัตโิดย 
เงนิปันผล 
ล้านบาท 

เงนิปันผลต่อหุ้น 
บาท 

 
วนัที่จ่ายเงนิปันผล 

     

ปี พ.ศ. 2560     
เงินปันผลส าหรับปี พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

   เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2560 449.2 0.27 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เงินปันผลระหวา่งกาลจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั    
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน    เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 382.6 0.23 26 กนัยายน พ.ศ. 2560 

   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560     

  831.8   



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายได้อ่ืน 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

รายไดด้อกเบ้ีย  6,989,137 6,938,348 16,301,893 1,154,879 
รายไดเ้งินปันผล  - - 126,581,983 105,569,986 
รายไดค่้าสินไหมทดแทน 12,943,267 12,550,037 9,442,845 3,968,819 
รายไดค่้าบริการระบบคอมพวิเตอร์ - - 4,973,000 5,297,000 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 127,780 1,862,672 127,780 1,862,672 

อ่ืน ๆ 14,274,949 27,241,838 9,855,496 20,969,909 

 34,335,133 48,592,895 167,282,997 138,823,265 

 
31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 341,712,888 305,678,381 241,931,769 203,855,006 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 736,127,464 696,839,469 410,319,054 379,550,679 
ค่าเช่าและค่าตอบแทนโครงการ 101,967,132 100,555,891 81,964,616 78,689,576 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 33,733,940 28,119,836 - - 
ค่าไฟฟ้า 454,431,098 510,440,747 301,185,981 351,937,816 
ซ้ือน ้าดิบ 237,286,526 206,485,887 154,641,414 130,406,310 
ซ้ือน ้าประปา - - 54,284,909 53,861,053 
ค่าจา้งและบริการ 256,684,273 231,417,629 69,244,399 49,550,305 
ค่าซ่อมบ ารุง 187,593,092 151,792,487 89,108,385 89,091,101 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 860,000 1,960,000 - - 
ค่าบริหารกิจการ - - 160,343,554 162,991,785 
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 13,315,793 22,039,787 13,315,793 22,039,787 
ตน้ทุนทางการเงิน 157,212,055 140,848,473 117,185,312 87,875,737 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 ภาษีเงนิได้ 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
   ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษี     
      ส าหรับปี 282,142,668 330,139,992 224,262,203 248,400,783 

   การปรับปรุงจากงวดก่อน (654,933) (4,873,766) (117,374) 33,254 

รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน 281,487,735 325,266,226 224,144,829 248,434,037 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

   รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (20,300,612) (23,612,476) 3,952,030 4,326,451 

รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (20,300,612) (23,612,476) 3,952,030 4,326,451 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 261,187,123 301,653,750 228,096,859 252,760,488 

 
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางทฤษฎีบญัชีคูณกบัภาษี 
ของประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,390,961,221 1,533,669,101 1,272,816,717 1,355,256,564 
     

ภาษีเงินไดค้  านวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 20) 278,192,244 306,733,820 254,563,343 271,051,313 
ผลกระทบ:     
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (677,250) (678,061) (25,993,646) (21,792,058) 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีไดเ้พิ่ม (20,991,272) (8,935,128) (3,163,576) (3,031,006) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้ 5,318,333 9,406,885 2,808,112 6,498,985 

การปรับปรุงจากงวดก่อน (654,932) (4,873,766) (117,374) 33,254 

ภาษีเงินได ้ 261,187,123 301,653,750 228,096,859 252,760,488 

 
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นร้อยละ 18.78 และร้อยละ 17.92 ตามล าดบั (พ.ศ. 2560: 
ร้อยละ 19.67 และ ร้อยละ 18.65 ตามล าดบั)  



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษ ี ภาษี(ลด) / เพิม่ หลงัภาษ ี ก่อนภาษ ี ภาษี(ลด) / เพิม่ หลงัภาษ ี
       

การปรับมูลค่ายติุธรรมของ       
   เงินลงทุนเผือ่ขาย - - - (663,994) 132,798 (531,196) 
ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ 
   ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั  
   ออกจากงาน - - - (3,371,809) 674,361 (2,697,448) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - (4,035,803) 807,159 (3,228,644) 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษ ี ภาษี(ลด) / เพิม่ หลงัภาษ ี ก่อนภาษ ี ภาษี(ลด) / เพิม่ หลงัภาษ ี

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

การปรับมูลค่ายติุธรรมของ       
   เงินลงทุนเผือ่ขาย - - - (663,994) 132,798 (531,196) 
ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่    
   ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั  
   ออกจากงาน - - - 7,734,133 (1,546,827) 6,187,306 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 7,070,139 (1,414,029) 5,656,110 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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33 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (บาท) 1,117,521,523 1,221,179,490 1,044,719,858 1,102,496,076 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียในระหวา่งปี (หุน้) 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.67 0.73 0.63 0.66 

 
กลุ่มกิจการไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงันั้นจึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรับลด 
 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจการนั้นมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั 
ท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและ
พนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ล าดบัแรก ซ่ึงถือร้อยละ 40.20 ของจ านวนหุน้ของ
บริษทัท่ีออกจ าหน่าย และมีตวัแทนเป็นคณะกรรมการของบริษทั  
 
การนิคมอุตสาหกรรมถือหุน้ร้อยละ 4.57 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายของบริษทั และมีตวัแทนเป็นคณะกรรมการของบริษทั  



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
34.1 รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

รายได้จากการขายน ้าดบิ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมิภาค 319,780,672 371,704,222 319,780,672 371,704,222 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 975,151,100 949,078,900 975,151,100 949,078,900 
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) - - 40,307,904 49,402,257 

 1,294,931,772 1,320,783,122 1,335,239,676 1,370,185,379 

     
รายได้จากการขายน ้าประปา     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 1,230,555,184 1,221,046,180 177,315,761 180,333,063 

     
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 209,070,733 160,539,445 - - 

     
ดอกเบีย้รับ     
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) - - 14,657,534 - 

     
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมิภาค 28,989,696 27,421,925 - - 
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) - - 52,524,306 26,145,384 

 28,989,696 27,421,925 52,524,306 26,145,384 
     



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
34.1 รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี (ต่อ) 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เงนิปันผลรับ     
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั  (มหาชน) - - 126,581,983 105,569,986 

     
รายได้อ่ืน     
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) - - 10,974,300 11,421,831 

     
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมิภาค 20,766,245 22,351,662 8,286,461 9,034,818 
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) - - 214,628,463 216,852,838 

 20,766,245 22,351,662 222,914,924 225,887,656 

     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมิภาค 326,361 13,736 - - 
บริษัทย่อยทางอ้อม     

   บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - 159,577 - 

 326,361 13,736 159,577 - 

 
รายไดจ้ากการขายน ้าดิบ รายไดจ้ากการขายน ้าประปา รายไดค่้าเช่าและค่าบริการและรายไดอ่ื้นใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนัตามท่ีระบุไว้
ในสญัญา 
 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนค่าบริการใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
34.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินปี 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ลูกหนีก้ารค้าส่วนที่เรียกเกบ็แล้ว     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมิภาค 76,473,303 80,935,437 62,933,313 41,750,348 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 88,598,051 87,366,356 88,598,052 87,366,356 
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) - - 4,623,331 2,576,902 

 165,071,354 168,301,793 156,154,696 131,693,606 

     
ลูกหนีก้ารค้าส่วนที่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมิภาค 134,967,926 103,557,768 1,297,003 - 
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน)  - - 1,154,550 448,313 

 134,967,926 103,557,768 2,451,553 448,313 

     
ลูกหนีอ่ื้น     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมิภาค 16,274 15,325 - - 
บริษัทย่อย      

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน)  - - 9,419,406 11,526,097 

 16,274 15,325 9,419,406 11,526,097 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
34.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินปี (ต่อ) 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เจ้าหนีก้ารค้า      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมิภาค 1,805,294 3,546,816 685,137 2,309,494 
บริษัทย่อย     

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน)  - - 20,155,729 19,290,475 

 1,805,294 3,546,816 20,840,866 21,599,969 

     
เจ้าหนีอ่ื้น     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

   การประปาส่วนภูมิภาค 37,925,412 34,508,433 2,128,347 1,246,075 

     
เงนิประกนัการเช่ารับ     
บริษัทย่อย      

   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน)  - - 58,000 58,000 

 
34.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ผลประโยชน์ระยะสั้น 109,237,268 100,588,008 83,562,128 74,221,141 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,916,718 5,265,292 4,576,386 3,468,440 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ๆ 40,665 47,776 21,176 21,405 

 115,194,651 105,901,076 88,159,690 77,710,986 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
34.4 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  - 

ใหกู้เ้พิ่ม 1,600,000,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  1,600,000,000 

 
 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 1,600.0 ลา้นบาท มี

ระยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีโดยจ่ายช าระคืนปีละ 400.0 ลา้นบาท ซ่ึงจะเร่ิมจ่ายคืนงวดแรกในปี พ.ศ. 2564  
 
35 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

35.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัโครงการงานก่อสร้างและวางท่อส่งน ้าท่ียงัไม่แลว้เสร็จในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 1,893.6 ลา้นบาท และ 1,762.0 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2560: 525.4 ลา้นบาท และ 
418.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

35.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน ยานพาหนะ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ภายใน 1 ปี 18.7 21.7 9.6 11.0 
1 ถึง 5 ปี 17.5 25.1 5.7 11.0 

มากกวา่ 5 ปี 4.1 4.1 - - 

 40.3 50.9 15.3 22.0 
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35 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
35.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือน ้าดบิและน ้าประปาและสัญญาบริการระยะยาว 

 
35.3.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือน ้ าดิบจากกรมชลประทานในอตัรา 

ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยไม่มีการก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสญัญา 
 
35.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือน ้ าดิบจากเอกชนท่ีจะตอ้งจ่ายขั้นต ่าจ านวน 

483.2 ลา้นบาท(พ.ศ. 2560: 519.2 ลา้นบาท) 
 

35.3.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตจ านวนประมาณ 
174.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 192.2 ลา้นบาท) 

 
35.4 การค า้ประกนั 

 
35.4.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนังสือ 

ค ้าประกนัเพื่อการใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนงัสือค ้าประกนัเก่ียวกบัการบริหารและด าเนินกิจการระบบ
ท่อส่งน ้ าสายหลกัในภาคตะวนัออกกับกระทรวงการคลงั หนังสือค ้ าประกนัเพื่อการปฏิบติัตามสัญญากับการประปา 
ส่วนภูมิภาคและกบักรมชลประทาน และหนงัสือค ้าประกนัเพื่อประมูลโครงการของบริษทัจ านวนรวมทั้งส้ิน 243.0  ลา้นบาท 
และ 147.4 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2560: จ  านวน 191.4 ลา้นบาท และ 93.6 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
35.4.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเป็นผูค้  ้ าประกนัการปฏิบติัตาม

สญัญาของบริษทัยอ่ย ในกรณีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยภายในวงเงิน 200 ลา้นบาท ส าหรับ
การค ้าประกนัหมอ้แปลงไฟฟ้า ค ้าประกนัการผลิตและขายน ้าประปา ประกนัสญัญาบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชน้ ้ า 

 
35.4.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนั 

การช าระเงินค่าก่อสร้างของบริษทัให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เก่ียวกบัการด าเนินการก่อสร้างโครงการพฒันาสระเก็บ 
น ้าดิบทบัมา ภายในวงเงิน 200 ลา้นบาท 
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36 คดฟ้ีองร้อง 
 

กลุ่มกิจการมีคดีฟ้องร้องท่ีมีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัท 
  

1) บริษทัไดว้่าจา้งผูรั้บเหมารายหน่ึงเพื่อด าเนินการจดัหาท่ีดินและก่อสร้างโครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบทบัมา มีระยะเวลา
ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แต่การก่อสร้างเกิดความล่าช้าและ 
ยงัไม่แลว้เสร็จ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี 1668/2559 เก่ียวกบั
การผดิสัญญาจา้งจากผูรั้บเหมารายดงักล่าวและเรียกร้องค่าเสียหายจ านวนทุนทรัพยท์ั้งส้ิน 480.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยอ้างว่าความล่าช้าเกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจึงได้มีหนังสือโต้แยง้และเรียกร้องค่าปรับ 
ค่าเสียหาย และสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทมีอยู่กับผู ้รับเหมาอันเกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้าง และเม่ือวนัท่ี  
27 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดย้ืน่ค  าใหก้ารและฟ้องแยง้ต่อศาลจงัหวดัระยองโดยเรียกร้องค่าเสียหายตามค าฟ้องแยง้เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 1,746.8 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทัและผูรั้บเหมา ได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ ศาลจงัหวดัระยอง 
เรียบร้อยแลว้ ท าให้คดีเป็นอนัส้ินสุด โดยผูรั้บเหมาตกลงคืนค่าจา้งท่ีไดรั้บไวห้ลงัหกัหลกัประกนัให้แก่บริษทัเป็นจ านวน 
1,051.79 ลา้นบาท แบ่งเป็นการโอนท่ีดินจ านวน 522.55 ลา้นบาท และคืนเป็นเงินจ านวน 529.24 ลา้นบาท เพื่อเป็นการ
ประกนัในการท่ีผูรั้บเหมาจะตอ้งด าเนินการก่อสร้างต่อ โดยด าเนินการก่อสร้างในส่วนท่ีคา้งอยูใ่หแ้ลว้เสร็จภายใน 22 เดือน 
นบัแต่วนัท่ีผูรั้บเหมาไดรั้บแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และบริษทัจะช าระค่าก่อสร้างหลงัจากการก่อสร้างเสร็จส้ินทั้งหมด 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 บริษทัมีมูลค่างานระหว่างก่อสร้างและเจา้หน้ีค่าก่อสร้างของโครงการน้ีเป็นจ านวนเงิน 
1,605.5 ลา้นบาท และ 862.2 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
2) คดีหมายเลขด าท่ี พ808/2558 กรณีบริษทัและบริษทั เสม็ดยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั ซ่ึงอดีตเคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถูกฟ้องเป็น

จ าเลยร่วมกนัเก่ียวกบัการผดิสัญญาเรียกค่าจา้งและค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 30.9 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ศาลไดพ้ิพากษาให ้บริษทั เสมด็ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั ช าระเงินแก่โจทก ์เป็นจ านวนเงิน 20.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี โดยยกฟ้องในส่วนของบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาในส่วนท่ีใหบ้ริษทั 
เสม็ดยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั ช าระเงิน เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษายนืตามศาลชั้นตน้ให้บริษทัเสม็ด
ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั ช าระเงินใหแ้ก่บริษทัเอกชนเช่นเดิม ส่วนของบริษทัใหย้ติุไปตามศาลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
บริษทั เสมด็ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั ไดย้ืน่ฎีกา และในปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 
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36 คดฟ้ีองร้อง (ต่อ) 
 

บริษัทย่อย 
 
3) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีความหมายเลขด าท่ี 570/2559 เก่ียวกบัการรับซ้ือน ้ าดิบจาก

บริษทัเอกชนรายหน่ึง ซ่ึงโจทกอ์า้งวา่บริษทัเอกชนรายน้ีสูบน ้ าจากบ่อน ้าท่ีดินของโจทกโ์ดยโจทกไ์ดฟ้้องต่อศาลจงัหวดัชลบุรี
ใหบ้ริษทัคืนน ้าดิบหรือชดใชค่้าน ้าดิบเป็นเงินจ านวน 49.8 ลา้นบาท ซ่ึงในวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง 
ต่อมาโจทก์ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่แกอุ้ทธรณ์ของฝ่ายโจทก์ต่อศาล เม่ือวนัท่ี  
30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้อง ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่ง
ติดตามการยืน่ฎีกาของฝ่ายโจทก ์

 
37 ค่าตอบแทนโครงการ 

 
หน่วยงานรัฐแห่งหน่ึงอยูร่ะหว่างการพิจารณาการจดัให้บริษทั เช่า/บริหาร และการปรับอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้ า  
2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนงัสือท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐดงักล่าวซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯ
ใหก้บัหน่วยงานของรัฐในเบ้ืองตน้เป็นอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขายน ้าดิบในโครงการฯตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมเขา้ด าเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) 
และหากการพิจารณาได้ขอ้ยุติในอตัราท่ีมากกว่าอตัราท่ีบริษทัได้ช าระค่าตอบแทนไวแ้ลว้ บริษทัจะตอ้งยินยอมช าระเพิ่มเติม 
จนครบถว้นในคร้ังเดียว หรือหากไดข้อ้ยติุในอตัราท่ีต ่ากว่า หน่วยงานรัฐดงักล่าวยินยอมคืนส่วนท่ีช าระไวเ้กินโดยการหักกลบ 
ลบหน้ีกบัผลประโยชน์ตอบแทนในปีต่อๆไป 
 
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรัฐดังกล่าวได้มีหนังสือถึงบริษทัแจง้ว่า การด าเนินการจดัให้บริษทั เช่าหรือบริหาร
โครงการฯขา้งตน้ รวมทั้งการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชน 
เขา้ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มีอ  านาจหน้าท่ีในการพิจารณาก าหนด
อตัราค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกบับริษทั และเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13 
ไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทัเช่าท่อส่งน ้าโดยไม่ตอ้งใชว้ธีิประมูล  
 
ในปี พ.ศ. 2558 บริษทัและหน่วยงานรัฐดงักล่าวไดมี้การประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดอตัราค่าตอบแทน โดยเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ถึงหน่วยงานรัฐว่าบริษทัยนิดีท่ีจะช าระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรือบริหาร เป็นอตัราร้อยละ
ของรายไดจ้ากการขายน ้ าดิบในอตัราท่ีสูงข้ึนส าหรับปีปัจจุบนั และคงอตัราเดิมส าหรับปีท่ีผ่านมา ซ่ึงหน่วยงานรัฐดงักล่าวไดมี้ 
หนงัสือลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจง้มายงับริษทัวา่จะตอ้งน าขอ้เสนอดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการพิจารณาก าหนดผลประโยชน์
ตอบแทนตามพระราชบญัญติัการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป โดยในระหวา่งการรอผลการพิจารณา หน่วยงานรัฐดงักล่าวไม่ขดัขอ้งท่ีบริษทัจะช าระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอตัรา
ใหม่ตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

 
บริษทัไดบ้นัทึกค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในงบการเงินโดยเปล่ียนเป็นใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่เป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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38 สัญญาที่ส าคญั 
 
38.1 ข้อตกลงสัมปทาน 
 

กลุ่มกิจการมีขอ้ตกลงสมัปทานท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ขอ้ตกลงสมัปทานท่ีกลุ่มกิจการตอ้งส่งมอบสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทานเม่ือสญัญาส้ินสุดลง (BOOT) 

 
 

ล าดบั 
 

ช่ือสัญญา 
 

วนัท าสัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา 
การจัดประเภทของ
ข้อตกลงสัมปทาน 

      

1 สญัญาใหสิ้ทธิเช่าบริหารและด าเนินกิจการระบบประปา
สตัหีบ 

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

และ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

30 ปี นบัจากวนัท่ี กปภ. ไดส่้งมอบระบบ
ประปาสตัหีบใหแ้ก่บริษทั  
(วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2544) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      

2 สญัญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านกังาน
ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีส านกังานประปา
นครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 บริษทั ประปานครสวรรค ์จ  ากดั  
และการประปาส่วนภูมิภาค 

25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายน ้าประปา 
(วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2546) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      

3 สญัญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านกังาน
ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีส านกังานประปา
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ  ากดั  
และการประปาส่วนภูมิภาค 

25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายน ้าประปา 
(วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2546) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      

4 สญัญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพือ่ขายใหส้ านกังานประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีส านกังานประปา บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั  
และการประปาส่วนภูมิภาค 

25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายน ้าประปา 
(วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2546) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
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38 สัญญาที่ส าคญั (ต่อ) 
 
38.1 ข้อตกลงสัมปทาน (ต่อ) 
 

1) ขอ้ตกลงสมัปทานท่ีกลุ่มกิจการตอ้งส่งมอบสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทานเม่ือสญัญาส้ินสุดลง (BOOT) (ต่อ) 
 

 
ล าดบั 

 
ช่ือสัญญา 

 
วนัท าสัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา 

การจัดประเภทของ
ข้อตกลงสัมปทาน 

      

5 สญัญาด าเนินกิจการระบบประปาพื้นท่ีบ่อวนิ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547/ 
5 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

และ เทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ / 
อบต. บ่อวนิ 

25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายน ้าประปา 
(วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2548) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      

6 สญัญาด าเนินกิจการประปาเกาะลา้น 17 กนัยายน พ.ศ. 2547 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

และ เมืองพทัยา 

15 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขายน ้าประปา  
(วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
     

7 สญัญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต. หนองขาม 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
(มหาชน) และ อบต. หนองขาม 

25 ปี นบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการผลิต 
และขายน ้า  

(วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      
8 สญัญาซ้ือขายน ้าประปาในเขตเทศบาลต าบลหวัรอ อ าเภอ

เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
28 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 

(มหาชน) กบั เทศบาลต าบลหวัรอ 
30 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขายน ้าประปาตาม
สญัญาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาหรือนบัจาก

วนัเร่ิมตน้ส่งมอบน ้าประปา 
ท่ีไดต้กลงกนัใหม่ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
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38 สัญญาที่ส าคญั (ต่อ) 
 
38.1 ข้อตกลงสัมปทาน (ต่อ) 
 

2) ขอ้ตกลงสมัปทานท่ีกลุ่มกิจการตอ้งส่งมอบสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทานเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ (BTO)  
 

 
ล าดบั 

 
ช่ือสัญญา 

 
วนัท าสัญญา 

 
คู่สัญญา 

 
ระยะเวลา 

การจัดประเภทของ
ข้อตกลงสัมปทาน 

      

9 สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาใหเ้ช่าและด าเนินกิจการระบบ
ประปาสตัหีบ (สตัหีบ - พทัยา) 

18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
และการประปาส่วนภูมิภาค 

30 ปี นบัจากวนัท่ี กปภ. ไดส่้งมอบระบบ
ประปาสตัหีบใหแ้ก่บริษทั  
(วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2544) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      

10 สญัญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายใหแ้ก่การประปา
ส่วนภูมิภาค ท่ีส านกังานประปาระยอง  
จ.ระยอง 
 

14 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
(มหาชน) และการประปาส่วนภูมิภาค 

25 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขายน ้าประปา  
(วนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
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38 สัญญาที่ส าคญั (ต่อ) 
 
38.1 ข้อตกลงสัมปทาน (ต่อ) 

 
3) ขอ้ตกลงสมัปทานท่ีกลุ่มกิจการไม่ตอ้งส่งมอบสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทาน แต่ใหสิ้ทธิผูใ้หส้ัมปทานในการซ้ือสินทรัพยเ์ม่ือผูรั้บสมัปทานด าเนินงานไปไดก่ึ้งหน่ึงของอายสุมัปทาน  

 
 

ล าดบั 
 

ช่ือสัญญา 
 

วนัท าสัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา 
การจัดประเภทของ
ข้อตกลงสัมปทาน 

      

11 สญัญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานประปาเกาะ สมุย 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และ การ

ประปาส่วนภูมิภาค 

15 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขายน ้าประปา  
(วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      

12 สญัญาซ้ือขายน ้าประปา เพื่อส านกังานประปาชลบุรี         
จ.ชลบุรี 

3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
(มหาชน) กบั การประปาส่วนภูมิภาค 

20 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขายน ้าประ        
(วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2553) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

      

13 สญัญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพือ่ขายใหส้ านกังานประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาคในจงัหวดัราชบุรี และจงัหวดั
สมุทรสงคราม 

7 เมษายน พ.ศ. 2544 บริษทั เอก็คอมธารา จ  ากดั  
และการประปาส่วนภูมิภาค 

30 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขายน ้าประปา 
(วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2544) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัในขอ้ตกลงสัมปทานท่ีกล่าวขา้งตน้ เช่น ผูรั้บสัมปทานจะตอ้งด าเนินการก่อสร้าง บ ารุงรักษาและบริหารระบบผลิตน ้ าประปาให้มีปริมาณและคุณภาพตามท่ีก าหนด และราคาน ้ าประปา 
เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั โดยบางสญัญาจะมีปรับข้ึนตามสูตรการค านวณท่ีอา้งอิงจากดชันีราคาผูบ้ริโภค 
 
สัญญาล าดบัท่ี 1-6 ล าดบัท่ี 9 และล าดบัท่ี 11 บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งกบับริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นผูด้  าเนินการในส่วนของการผลิตน ้ าประปา และการก่อสร้างหรือปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมตามสญัญาสมัปทานทั้งหมด 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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38 สัญญาที่ส าคญั (ต่อ) 
 
38.2 สัญญาอ่ืน 

 
บริษัท 
 
1) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 บริษทัไดท้ าสัญญาการบริหารและการด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในภาคตะวนัออก

กบักระทรวงการคลงั เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2537 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2566 โดยบริษทั 
ตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าใหก้ระทรวงการคลงัในอตัรา 2 ลา้นบาทต่อปี หรือในปีใดเม่ือบริษทัมียอดขายน ้าดิบ
เกินกว่า 200 ลา้นบาท บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอตัราร้อยละ 1 ของยอดขายน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้
และดอกกราย นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวแล้ว หากในปีใดบริษทัมีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(Return on equity) ในอตัราเกินกว่าร้อยละ 20 บริษทัฯจะจ่ายผลตอบแทนให้กบักระทรวงการคลงัเพิ่มอีกในอตัราร้อยละ 15 
ของส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 20 ทั้งน้ีอตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 6 ของมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
ท่ีบริษทัเช่าจากกระทรวงการคลงัท่ีไดมี้การประเมินตามระยะเวลา 

 
2) เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้ าดิบกบั บริษทั เอกชนแห่งหน่ึง โดยมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี

เร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีสามารถต่อสัญญาไดจ้ านวน 2 คร้ังคร้ังละไม่เกิน 10 ปี (รวมอายสุัญญาสูงสุด 
30 ปี) บริษทัตกลงซ้ือน ้ าดิบในรอบการส่งน ้ าในปีท่ี 1-3 ไม่น้อยกว่า 8 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี และในปีท่ี 4 เป็นตน้ไปเพิ่ม
ปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 12 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี 

 
39 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินมี ดงัน้ี 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,881.6 4,644.1 3,501.6 2,487.9 
  หุน้กู ้ 2,729.4 2,823.7 2,729.4 2,823.7 
 
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2) ซ่ึงใชว้ิธีคิดลดกระแสเงิน
สดสุทธิในอนาคตตลอดอายขุองสญัญาเงินกู ้ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาด 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นระยะสั้น มูลค่ายติุธรรมจึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
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40 ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 

 

ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ตามท่ีประกาศในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการเพิ่มอตัราค่าชดเชย
กรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป จากเดิมก าหนดไวค่้าจา้งอตัราสุดทา้ย 300 วนัเป็น 400 วนั  

 

ฝ่ายบริหารจะบันทึกผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินเม่ือร่าง พรบ. ดังกล่าวได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฝ่ายบริหาร 
ไดป้ระเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ โดยคาดว่าจะมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนในงบการเงินรวมจ านวน 40.6 ลา้นบาท 
และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 29.8 ลา้นบาท ซ่ึงจะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนทั้งจ านวนในงวดท่ี พรบ. ดงักล่าวมีการประกาศ
บงัคบัใชใ้นราชกิจจานุเบกษา 
 

41 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้และการขายน ้าดบิแยกตามโครงข่าย 
 

หน่วยงานรัฐแห่งหน่ึงท่ีเป็นเจา้ของท่อส่งน ้ า ก าหนดให้บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการใชแ้ละการขายน ้ าดิบแยกตามโครงข่าย 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

41.1 ปริมาณการใช้และการขายน ้าดบิแยกตามโครงข่ายท่อส่งน ้า 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ปริมาณ จ านวนเงนิ ปริมาณ จ านวนเงนิ 

 พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท 

ปริมาณการใช้น ้าดบิทั้งหมด     

โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - มาบตาพดุ 98,532 1,073,083 94,063 1,028,280 
โครงข่ายท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพดุ 75,976 827,519 80,010 867,787 
โครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชิงเทรา - ชลบุรี 46,466 456,027 55,765 555,669 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 28,772 305,656 26,291 279,778 
รวม 249,746 2,662,285 256,129 2,731,514 
หัก  ปริมาณการใช้น ้าดบิเพ่ือน าไปผลติน ้าประปา     
โครงข่ายท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพดุ (15,484) (153,289) (16,858) (166,890) 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (7,562) (74,868) (6,381) (63,169) 

รวมรายไดจ้ากการขายน ้าดิบ 226,700 2,434,128 232,890 2,501,455 
 

รายไดจ้ากการขายน ้าดิบในโครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชิงเทรา - ชลบุรี ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 247,958 332,702 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 121,086 128,260 

โครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชิงเทรา 86,983 4,707 

รวม 456,027 555,669 
 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
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41 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้และการขายน ้าดบิแยกตามโครงข่าย (ต่อ) 
 
41.2 สัดส่วนปริมาณการขายน ้าดบิแก่ผู้ใช้น ้าแต่ละประเภท 

 (หน่วย: ร้อยละ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

นิคมอุตสาหกรรม 65 60 
การประปา 14 16 
โรงงานทัว่ไป 21 24 

รวม 100 100 
 
42 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 
23 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรสุทธิของปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท  
รวมเป็นเงิน 781.9 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัโดยมติคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ประจ างวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 332.7 ลา้นบาท  
ซ่ึงจ่ายเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2561 และเงินปันผลท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงิน 449.2 ลา้นบาท บริษทัจะจ่าย
และบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั 
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