
บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน้าํภาคตะวนัออก จาํกัด (มหาชน) 
 
ขอมูลทางการเงนิรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหวางกาล 
(ยงัไมไดตรวจสอบ) 
 
วันที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ 
ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลนี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุป
เก่ียวกับขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงสวนใหญเปน
ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อม่ันวาจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจจะพบได
จากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทานได  
 
ขอสรุป 
 
ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา  
 
การเนนขอมูลและเหตุการณ  
 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลขอ 17 เร่ืองคาตอบแทนโครงการทอสงน้ําของบริษัท ปจจุบัน
บริษัทไดจายคาตอบแทนตามอัตราท่ีกําหนดในเบ้ืองตน เนื่องจากหนวยงานของรัฐอยูระหวางการพิจารณาการจัดใหบริษัทเชา
หรือบริหาร และการพิจารณาอัตราผลตอบแทน ซ่ึงอัตราผลตอบแทนอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง ท้ังนี้ ขอสรุปของขาพเจา
ตอขอมูลทางการเงินไมไดเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 
 
 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
สุขุมาภรณ  วงศอริยาพร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 80,664 578,213 13,213 540,946

เงินลงทุนระยะส้ัน 465,389 404,277 60,156 55,053

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7 491,567 444,237 339,336 299,580

สินคาคงเหลือ 12,870 13,344 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 35,078 29,207 12,003 16,196

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,085,568 1,469,278 424,708 911,775

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - - 510,000 510,000

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 15.4 - - 1,600,000 1,600,000

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 174,311 177,633 186,837 190,427

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 14,434,190 14,382,227 14,167,218 14,106,295

คาความนิยม 103,283 103,283 - -

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 3,599,221 3,643,974 54,181 54,184

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 23,658 21,935 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 626,453 342,572 574,094 289,063

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 18,961,116 18,671,624 17,092,330 16,749,969

รวมสินทรัพย 20,046,684 20,140,902 17,517,038 17,661,744

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

               (                                                                )                                            (                                                                )
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11.1 827,000 814,000 417,000 580,000

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 10 274,967 147,205 209,099 101,460

เจาหน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถาวร 45,001 98,782 20,446 89,186

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 

   - สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 2,282 2,121 2,282 2,121

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

   - สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11.2 826,200 826,200 634,000 634,000

ภาษีเงินไดคางจาย 132,676 118,460 101,642 98,430

คาใชจายคางจาย 139,463 163,187 98,818 113,408

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 63,958 59,404 39,872 37,114

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,311,547 2,229,359 1,523,159 1,655,719

หนี้สินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 645 1,785 645 1,785

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11.2 2,740,000 3,166,200 2,740,000 2,974,000

หุนกู 2,398,155 2,397,955 2,398,155 2,397,955

เจาหน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถาวร 932,601 862,204 932,601 862,204

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 352,138 364,611 45,792 45,005

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 193,532 150,461 140,121 107,576

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 31,149 20,786 - -

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 138,641 142,391 99,374 103,664

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,786,861 7,106,393 6,356,688 6,492,189

รวมหนี้สิน 9,098,408 9,335,752 7,879,847 8,147,908

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 1,663,725,149 หุน 

      มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

   ทุนท่ีออกและชําระแลว

      หุนสามัญ 1,663,725,149 หุน 

      มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

สวนเกินมูลคาหุน 2,138,522 2,138,522 2,138,522 2,138,522

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 166,500 166,500 166,500 166,500

   จัดสรรแลว - ทุนสํารองสัมปทาน 372,757 351,482 57,520 52,223

   ยังไมไดจัดสรร 6,419,368 6,293,040 5,601,229 5,481,478

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 9,695 11,388 9,695 11,388

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 10,770,567 10,624,657 9,637,191 9,513,836

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 177,709 180,493 - -

รวมสวนของเจาของ 10,948,276 10,805,150 9,637,191 9,513,836

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 20,046,684 20,140,902 17,517,038 17,661,744

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

รายได

รายไดจากการขายนํ้าดิบ 734,081 592,417 740,206 601,373

รายไดจากการขายนํ้าประปา 385,298 358,856 106,449 95,354

รายไดคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน 49,768 57,271 - -

รายไดคาเชาและคาบริการ 26,775 39,138 29,974 35,911

รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,195,922 1,047,682 876,629 732,638

รายไดอื่น 12 7,025 3,310 82,639 70,401

รวมรายได 1,202,947 1,050,992 959,268 803,039

คาใชจาย

ตนทุนขายนํ้าดิบ 352,022 221,997 357,323 228,020

ตนทุนขายนํ้าประปา 260,561 235,513 90,589 80,708

ตนทุนคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน 49,768 57,271 - -

ตนทุนคาเชาและคาบริการ 28,144 36,437 25,800 27,156

รวมตนทุนขายและบริการ 690,495 551,218 473,712 335,884

คาใชจายในการขาย 2,182 1,619 1,806 1,248

คาใชจายในการบริหาร 134,594 105,202 91,475 71,089

ตนทุนทางการเงิน 39,786 33,425 35,666 20,343

รวมคาใชจาย 867,057 691,464 602,659 428,564

กําไรกอนภาษีเงินได 335,890 359,528 356,609 374,475

ภาษีเงินได (65,576) (78,873) (55,644) (68,557)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 270,314 280,655 300,965 305,918

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

   รายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน

           หลังออกจากงาน (15,833) - (14,106) -

         ภาษีเงินไดเก่ียวกับรายการท่ีจะไมจัดประเภท

           รายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,167 - 2,821 -

   รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (12,666) - (11,285) -

   รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา (846) (846) (846) (846)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 

- สุทธิจากภาษี (13,512) (846) (12,131) (846)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 256,802 279,809 288,834 305,072

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 267,768 277,961 300,965 305,918

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,546 2,694 - -

270,314 280,655 300,965 305,918

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 254,256 277,115 288,834 305,072

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,546 2,694 - -

256,802 279,809 288,834 305,072

กําไรตอหุน (บาท)

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.16 0.17 0.18 0.18

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

รายได 15.1

รายไดจากการขายนํ้าดิบ 1,429,953 1,185,159 1,448,217 1,204,578

รายไดจากการขายนํ้าประปา 751,931 712,363 204,517 189,297

รายไดคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน 110,411 112,600 - -

รายไดคาเชาและคาบริการ 68,457 82,954 60,105 72,083

รวมรายไดจากการขายและบริการ 2,360,752 2,093,076 1,712,839 1,465,958

รายไดอ่ืน 12 26,295 12,854 108,686 75,635

รวมรายได 2,387,047 2,105,930 1,821,525 1,541,593

คาใชจาย 15.1

ตนทุนขายนํ้าดิบ 643,626 469,933 657,420 483,933

ตนทุนขายนํ้าประปา 491,224 451,914 171,245 160,773

ตนทุนคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน 110,411 112,600 - -

ตนทุนคาเชาและคาบริการ 66,328 75,161 51,697 53,113

รวมตนทุนขายและบริการ 1,311,589 1,109,608 880,362 697,819

คาใชจายในการขาย 4,169 3,398 3,644 2,811

คาใชจายในการบริหาร 238,342 196,077 162,528 131,018

ตนทุนทางการเงิน 81,386 67,056 73,166 41,119

รวมคาใชจาย 1,635,486 1,376,139 1,119,700 872,767

กําไรกอนภาษีเงินได 751,561 729,791 701,825 668,826

ภาษีเงินได 13 (136,928) (143,776) (116,286) (122,235)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 614,633 586,015 585,539 546,591

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

   รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน

           หลังออกจากงาน (15,833) - (14,106) -

         ภาษีเงินไดเกี่ยวกับรายการที่จะไมจัดประเภท

           รายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,167 - 2,821 -

   รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (12,666) - (11,285) -

   รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา (1,693) (1,693) (1,693) (1,693)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 

- สุทธิจากภาษี (14,359) (1,693) (12,978) (1,693)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 600,274 584,322 572,561 544,898

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 609,475 580,628 585,539 546,591

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 5,158 5,387 - -

614,633 586,015 585,539 546,591

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 595,116 578,935 572,561 544,898

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 5,158 5,387 - -

600,274 584,322 572,561 544,898

กําไรตอหุน (บาท)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.37 0.35 0.35 0.33

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ทุน จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - ทรัพยสินที่ได รวม รวม

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารอง รับโอนจากลูกคา องคประกอบอื่นของ สวนของผูเปนเจาของ สวนไดเสียที่ไมมี รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย สัมปทาน ยังไมไดจัดสรร - สุทธิ สวนของเจาของ ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม เจาของ

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

เงินปนผลจาย 14 - - - - (399,293) - - (399,293) (9,587) (408,880)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 580,628 (1,693) (1,693) 578,935 5,387 584,322

การจัดสรรทุนสํารองสัมปทาน - - - 31,783 (31,783) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1,663,725 2,138,522 166,500 330,545 6,109,828 13,081 13,081 10,422,201 183,146 10,605,347

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,663,725 2,138,522 166,500 351,482 6,293,040 11,388 11,388 10,624,657 180,493 10,805,150

เงินปนผลจาย 14 - - - - (449,206) - - (449,206) (7,942) (457,148)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 596,809 (1,693) (1,693) 595,116 5,158 600,274

การจัดสรรทุนสํารองสัมปทาน - - - 21,275 (21,275) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1,663,725 2,138,522 166,500 372,757 6,419,368 9,695 9,695 10,770,567 177,709 10,948,276

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรสะสม

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

ขอมูลทางการเงินรวม

สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
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(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ)

ทุน จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - ทรัพยสินที่ได รวม

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารอง รับโอนจากลูกคา องคประกอบอื่นของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย สัมปทาน ยังไมไดจัดสรร - สุทธิ สวนของเจาของ เจาของ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,663,725 2,138,522 166,500 39,316 5,181,703 14,774 14,774 9,204,540

เงินปนผลจาย 14 - - - - (399,293) - - (399,293)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 546,591 (1,693) (1,693) 544,898

การจัดสรรทุนสํารองสัมปทาน - - - 8,607 (8,607) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1,663,725 2,138,522 166,500 47,923 5,320,394 13,081 13,081 9,350,145

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,663,725 2,138,522 166,500 52,223 5,481,478 11,388 11,388 9,513,836

เงินปนผลจาย 14 - - - - (449,206) - - (449,206)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 574,254 (1,693) (1,693) 572,561

การจัดสรรทุนสํารองสัมปทาน - - - 5,297 (5,297) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1,663,725 2,138,522 166,500 57,520 5,601,229 9,695 9,695 9,637,191

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรสะสม

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 751,561 729,791 701,825 668,826

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินได

เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 249,232 202,012 234,219 186,479

คาตัดจําหนาย 9 159,859 149,594 4,738 4,171

รายไดจากการตัดจําหนายทรัพยสินท่ี

ไดรับโอนจากลูกคา (1,693) (1,693) (1,693) (1,693)

ขาดทุนจากการขาย/ตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 5,107 2,764 5,105 2,764

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะส้ัน - (128) - (128)

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 14,597 5,017 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 32,078 9,093 23,279 6,341

เงินปนผลรับ - - (67,320) (67,422)

รายไดดอกเบ้ีย (3,636) (3,283) (21,791) (443)

ดอกเบ้ียจาย 80,947 66,728 72,728 40,791

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,288,052 1,159,895 951,090 839,686

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน 

(เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (47,330) (37,981) (39,756) (11,136)

สินคาคงเหลือ 474 186 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,645 5,357 3,834 2,488

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (6,823) 2,860 (7,971) 828

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงาน

เพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 127,761 (2,738) 107,639 (23,232)

คาใชจายคางจาย (22,924) (59,090) (13,789) (37,846)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,679 (9,015) 2,712 (10,375)

จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (4,840) (75) (4,840) (75)

จายประมาณการหนี้สินระยะยาว (4,215) (10,962) - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (3,750) 4,194 (4,290) 6,537

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 1,334,729 1,052,631 994,629 766,875

จายภาษีเงินได (143,614) (152,580) (109,466) (107,712)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,191,115 900,051 885,163 659,163

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(หนวย : พันบาท)

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะส้ัน (446,249) (628,220) (5,103) (156,243)

เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุนระยะส้ัน 385,137 626,580 - 145,128

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,995 3,410 22,150 708

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - 67,320 67,422

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 62 2,597 58 2,597

เงินสดจายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (721) (218) (779) (236)

เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยถาวรและ

จายลวงหนาคากอสราง (248,880) (206,911) (244,555) (191,147)

เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (102,196) (122,350) (4,735) (5,076)

เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (299,000) - (299,000) -

เงินสดจายดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมท่ีตั้งข้ึนเปนทุน (25,804) (43,542) (25,804) (43,542)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (733,656) (368,654) (490,448) (180,389)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 11.1 2,360,000 1,639,000 2,042,000 1,229,000

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 11.1 (2,347,000) (812,000) (2,205,000) (646,000)

เงินสดรับชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11.2 400,000 - 400,000 -

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11.2 (826,200) (808,200) (634,000) (616,000)

เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (979) (899) (979) (899)

เงินปนผลจาย (457,103) (404,268) (449,160) (399,235)

เงินสดจายดอกเบ้ีย (83,726) (66,928) (75,309) (40,858)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (955,008) (453,295) (922,448) (473,992)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (497,549) 78,102 (527,733) 4,782

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 578,213 37,478 540,946 4,621

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 80,664 115,580 13,213 9,403

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใชเงินสด

เจาหนี้จากการซ้ือสินทรัพยถาวรและ

สินทรัพยไมมีตัวตน 115,398                  75,893 90,843                    69,600

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 13 ถึงหนา 29 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
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1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนใน

ประเทศไทยและมีท่ีอยูตามท่ีไดจดทะเบียนดังนี้ 
 
อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 23-26 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมกิจการ”) คือ พัฒนาและดูแลจัดการระบบทอสงน้ําสายหลักในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง

ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ขายน้ําดิบรวมถึงการผลิตและขายน้ําประปา  
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลไดรับอนุมัติเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามท่ีไดรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการของบริษัท  
 
2 เกณฑในการจดัทําขอมูลทางการเงนิ 
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล และขอกําหนด

เพ่ิมเติมอื่นเก่ียวกับรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากขอมูลทางการเงินระหวางกาลภาษาไทยท่ีจัดทําตามกฎหมาย ในกรณีท่ี

มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชขอมูลทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
3 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีท่ีใชในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใชในการจัดทํา 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวนนโยบายการบัญชีใหมตามท่ีกลาวในหมายเหตุขอ 4 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 
 

3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญและเกี่ยวของกับกลุมกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2  

   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและส่ิงตอบแทนจายลวงหนา
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับเหลานี้ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกลุมกิจการ 
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3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวของกับกลุมกิจการ ซึ่ง 

กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช 
 

3.1.2.1 เครื่องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแก 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  เร่ือง การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9  เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับท่ี 16  

เร่ือง การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

   ในหนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบับท่ี 19  

เร่ือง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

 
 
มาตรฐานเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินกลุมนี้กลาวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลคาและการตัดรายการ

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน การบัญชีปองกันความเส่ียง 

และการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3.1.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 สงผลใหผูเชาตองรับรูสัญญาเชาในงบแสดงฐานะการเงิน 

ยกเวนสัญญาเชาระยะสั้นหรือสัญญาเชาสินทรัพยท่ีมีมูลคาต่ํา ขอกําหนดสําหรับผูเชาในการจัดประเภท

สัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินไดถูกยกเลิก ผูเชาบันทึกสินทรัพยสําหรับสิทธิการใชสินทรัพย 

ท่ีเชา และหนี้สินตามสัญญาเชา  
 
ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเหลานี้ 
 

4 นโยบายการบัญชีใหม 
 
การรับรูรายได 
 
รายไดรับรูเม่ือกลุมกิจการปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติแลวเสร็จ โดยการสงมอบสินคาหรือบริการท่ีสัญญาวาจะใหแกลูกคา การสงมอบ

เกิดข้ึนก็ตอเม่ือลูกคามีอํานาจควบคุมสินคาหรือบริการนั้น การควบคุมในสินคาและบริการไดโอนไปยังลูกคาเม่ือมีการสงมอบสินคา

หรือบริการใหลูกคา โดยการสงมอบสินคาจะเกิดข้ึนเม่ือมีการสงสินคาไปยังสถานท่ีท่ีกําหนด ลูกหนี้จะถูกบันทึกเม่ือสินคาและบริการ

ไดสงมอบซ่ึงเปนภาระท่ีตองปฏิบัติใหแลวเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
รายไดจะรับรูดวยจํานวนท่ีระบุไวในสัญญาสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด กลุมกิจการใชประสบการณในอดีตในการประมาณ

การสวนลดและเงินคืน จํานวนของส่ิงตอบแทนท่ีผันแปรจะรวมเปนรายไดเฉพาะในกรณีท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก

วาจะไมมีการกลับรายการท่ีมีนัยสําคัญ 
 
สินคาหรือบริการท่ีแตกตางกันแตนํามาขายรวมกัน มีการรับรูรายการแยกกัน สวนลดหรือเงินคืนจากราคาตามสัญญาจะถูกปนสวนไป

ยังแตละองคประกอบของแตละสินคาหรือบริการ 
 
5 ประมาณการทางบัญชี 
 
การจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาล ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการ และขอสมมติท่ีมีผลกระทบตอการนํานโยบายการ

บัญชีมาใช และจํานวนเงินของสินทรัพยและหนี้สิน รายไดและคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกตางจากการประมาณการ 
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6 ขอมูลตามสวนงานและรายได 

 

กลุมกิจการดําเนินธุรกิจหลัก คือ พัฒนาและดูแลจัดการระบบทอสงน้ําสายหลักในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย 

โดยมีสวนงานท่ีรายงานแบงตามกิจกรรมทางธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย การขายน้ําดิบ การผลิตและขายน้ําประปา การบริหารกิจการ

ประปา และงานวิศวกรรมบริการ สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ เชน การใหเชาอาคารสํานักงาน จะแสดงรวมในรายการอื่น ๆ 

 

กลุมกิจการมีการดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร 

 

กลุมกิจการบันทึกรายการขายและโอนระหวางสวนงานเชนเดียวกับการขายใหแกบุคคลภายนอก ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน 

การดําเนินงาน วัดผลการดําเนินงานของแตละสวนงานโดยใชกําไรจากการดําเนินงานของสวนงาน  

 

ขอมูลตามสวนงานดําเนินงานสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

(หนวย : พนับาท) 
 ขอมลูทางการเงนิรวม (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

 สวนงานขาย สวนงานบรกิาร 

 

ธรุกิจ

การขาย 

ธรุกิจ

การขาย 

ธรุกิจ

การบรหิาร

งาน

วศิวกรรม  ตัดรายการ

 น้าํดบิ น้าํประปา กิจการประปา บรกิาร อืน่ ๆ ระหวางกนั รวม

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสดุ   

   วนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562   

รายได   

รายไดจากภายนอก 1,429,953 855,848 12,872 32,727 29,352 - 2,360,752

รายไดระหวางสวนงาน 18,264 - 116,468 - 27,696 (162,428) -

รวมรายได 1,448,217 855,848 129,340 32,727 57,048 (162,428) 2,360,752

   

ตนทนุขายและบรกิาร (657,420) (626,214) (100,765) (35,643) (53,975) 162,428 (1,311,589)

   

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของสวนงาน 790,797 229,634 28,575 (2,916) 3,073 - 1,049,163

   

รายได (คาใชจาย) ทีไ่มไดปนสวน   

รายไดอ่ืน   26,295

คาใชจายในการขาย   (4,169)

คาใชจายในการบริหาร   (238,342)

ตนทุนทางการเงิน   (81,386)

ภาษีเงินได   (136,928)

กําไรสุทธ ิ   614,633

   

จงัหวะเวลาการรบัรูรายได   

- เม่ือปฎิบัติตามภาระท่ีตองปฎิบัติเสร็จส้ิน    

     (point in time) 1,448,217 751,931 122,845 - - (18,264) 2,304,729

- ตลอดชวงเวลาท่ีปฎิบัติตามภาระ   

     ท่ีตองปฎิบัติ (over time) - 103,917 6,495 32,727 57,048 (144,164) 56,023

รวมรายได 1,448,217 855,848 129,340 32,727 57,048 (162,428) 2,360,752



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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ขอมูลตามสวนงานดําเนินงานสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมลูทางการเงนิรวม 

 สวนงานขาย สวนงานบรกิาร 

 

ธรุกิจ

การขาย 

ธรุกิจ

การขาย 

ธรุกิจ

การบรหิาร

งาน

วศิวกรรม  ตัดรายการ

 น้าํดบิ น้าํประปา กิจการประปา บรกิาร อืน่ ๆ ระหวางกนั รวม

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ   

   วนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2561   

รายได   

รายไดจากภายนอก 1,185,159 810,257 23,873 30,152 43,635 - 2,093,076

รายไดระหวางสวนงาน 19,420 - 107,197 - 26,105 (152,722) -

รวมรายได 1,204,579 810,257 131,070 30,152 69,740 (152,722) 2,093,076

   

ตนทนุขายและบรกิาร (483,933) (581,235) (126,967) (31,615) (38,580) 152,722 (1,109,608)

   

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงานของสวนงาน 720,646 229,022 4,103 (1,463) 31,160 - 983,468

   

รายได (คาใชจาย) ทีไ่มไดปนสวน   

รายไดอ่ืน   12,854

คาใชจายในการขาย   (3,398)

คาใชจายในการบริหาร   (196,077)

ตนทุนทางการเงิน   (67,056)

ภาษีเงินได   (143,776)

กําไรสุทธ ิ   586,015

   

จงัหวะเวลาการรบัรูรายได   

- เม่ือปฎิบัติตามภาระท่ีตองปฎิบัติเสร็จส้ิน   

    (point in time) 1,204,579 712,363 116,364 - - (19,420) 2,013,886

- ตลอดชวงเวลาท่ีปฎิบัติตามภาระท่ีตองปฎิบัติ   

     (over time) - 97,894 14,706 30,152 69,740 (133,302) 79,190

รวมรายได 1,204,579 810,257 131,070 30,152 69,740 (152,722) 2,093,076



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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7 ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ้ืน่ - สทุธ ิ 
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย : พนับาท) 
 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)
 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
  

ลูกหนี้การคา 453,237 420,604 297,252 271,768
ลูกหนี้อื่น  
   - บุคคลภายนอก  1,089 833 1,087 709
   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 15.2) 20 16 9,431 9,419
คาใชจายจายลวงหนา 36,760 22,705 31,105 17,605
อื่น ๆ 461 79 461 79
 491,567 444,237 339,336 299,580
 
ลูกหนี้การคามีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย : พนับาท) 
 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไมไดตรวจสอบ)

30 มถินุายน
(ตรวจสอบแลว)

31 ธนัวาคม
(ยงัไมไดตรวจสอบ) 

30 มถินุายน 
(ตรวจสอบแลว)

31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ลูกหนี้การคาสวนท่ีเรียกเก็บแลว  
    - บุคคลภายนอก  113,202 119,656 107,219 113,162
    - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 15.2) 198,831 165,071 186,311 156,155
รวมลูกหนี้การคาสวนท่ีเรียกเก็บแลว 312,033 284,727 293,530 269,317

  
ลูกหนี้การคาสวนท่ียังไมเรียกเก็บ  
    - บุคคลภายนอก 1,004 909 - -
    - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 15.2) 140,200 134,968 3,722 2,451
รวมลูกหนี้การคาสวนท่ียังไมเรียกเก็บ 141,204 135,877 3,722 2,451
 453,237 420,604 297,252 271,768
 
ลูกหนี้การคาสวนท่ีเรียกเก็บแลวสามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

(หนวย : พนับาท) 
 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไมไดตรวจสอบ)

30 มถินุายน
(ตรวจสอบแลว)

31 ธนัวาคม
(ยงัไมไดตรวจสอบ) 

30 มถินุายน 
(ตรวจสอบแลว)

31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
  
ยังไมครบกําหนดชําระ 303,032 259,756 289,174 249,410
เกินกําหนดไมเกิน 3 เดือน 5,778 20,700 2,087 16,802
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 948 2,532 - 1,372
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 1,378 902 1,372 896
เกินกําหนดมากกวา 12 เดือน 1,512 1,452 1,512 1,452
 312,648 285,342 294,145 269,932
หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (615) (615) (615) (615)
 312,033 284,727 293,530 269,317



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ทนุชําระแลว สดัสวนความเปนเจาของ มูลคาเงนิลงทนุ 

   (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) 

   30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

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

ชือ่บรษิัท ลักษณะธรุกจิ ประเทศทีจ่ทะเบยีน พนับาท พนับาท รอยละ รอยละ พนับาท พนับาท 

   

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด  

  (มหาชน) 

ผลิตและขาย

น้ําประปา 

ไทย 

510,000 510,000 100 100 510,000 510,000 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทยอย  510,000 510,000 

 

 



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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9 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 

การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน มีดังนี้ 

 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ทีด่นิ อาคาร สนิทรพัย ทีด่นิ อาคาร สนิทรพัย

 และอปุกรณ ไมมตีวัตน และอปุกรณ ไมมตีวัตน

  

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน   

   พ.ศ. 2562  

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว) 14,382,227 3,643,974 14,106,295 54,184

ซ้ือสินทรัพย 301,372 115,146 295,029 4,735

โอนสินทรัพย 40 (40) - -

ขายสินทรัพย/ตัดจําหนาย - สุทธิ (4,064) - (4,045) -

คาเส่ือมราคา/คาตัดจําหนาย (245,385) (159,859) (230,061) (4,738)

ราคาตามบัญชีส้ินงวด - สุทธิ  

   (ยังไมไดตรวจสอบ) 14,434,190 3,599,221 14,167,218 54,181

 

ตนทุนการกูยืมจํานวน 27.8 ลานบาท เกิดจากเงินกูยืมท่ียืมมาเฉพาะสําหรับโครงการวางทอ และการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา ไดบันทึก

เปนตนทุนของสินทรัพยรวมอยูในการซ้ือสินทรัพย 

 

10 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

เจาหนี้การคา  

  - บุคคลภายนอก 110,504 107,475 84,487 78,438

  - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 15.2) 1,621 1,805 22,228 20,841

เจาหนี้อื่น  

  - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 15.2) 162,842 37,925 102,384 2,181

 274,967 147,205 209,099 101,460



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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11 เงนิกูยมืจากสถาบนัการเงนิ 
 

11.1 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย:พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิรวม 
ขอมลูทางการเงนิเฉพาะ

กิจการ
  
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว) 814,000 580,000

กูยืมเพ่ิม 2,360,000 2,042,000

จายชําระคืน (2,347,000) (2,205,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไมไดตรวจสอบ) 827,000 417,000
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุมกิจการและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นท่ีสามารถเบิกออกมาใชไดเปนจํานวนเงิน 
3,353.0 ลานบาท และ 2,433.0 ตามลําดับ 
 

11.2 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

   30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

  

สวนท่ีหมุนเวียน 826,200 826,200 634,000 634,000

สวนท่ีไมหมุนเวียน 2,740,000 3,166,200 2,740,000 2,974,000

รวม  3,566,200 3,992,400 3,374,000 3,608,000
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิรวม 

ขอมลูทางการเงนิเฉพาะ

กิจการ

  

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว) 3,992,400 3,608,000

กูยืมเพ่ิม 400,000 400,000

จายชําระคืน (826,200) (634,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไมไดตรวจสอบ) 3,566,200 3,374,000
 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งจํานวนวงเงิน 1,200.0 ลานบาท เปน
ระยะเวลา 5 ป มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวอางอิงตามอัตราดอกเบ้ีย BIBOR โดยจายชําระคืนปละ 400.0 ลานบาท ซ่ึงจะเร่ิมชําระ
คืนงวดแรกในป พ.ศ. 2565 ในระหวางงวดบริษัทไดเบิกใชเงินกูดังกลาวจํานวน 400.0 ลานบาท  
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังมิไดเบิกออกมาใชเปนจํานวนเงิน 800.0 ลานบาท 
 

 
เงินกูยืมระยะยาวของกลุมกิจการเปนประเภทไมมีหลักประกัน ซ่ึงกลุมกิจการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตางๆ รวมถึง 
การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 2 เทาและการดํารงอัตราสวน Debt Service Coverage Ratio ไมต่ํากวา 
1.10 เทา  



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
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12 รายไดอื่น 

 

 (หนวย : พนับาท)

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

   วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
  

รายไดดอกเบ้ีย  2,192 1,773 11,173 264

รายไดเงินปนผล - - 67,320 67,422

รายไดคาสินไหมทดแทน 961 291 66 291

รายไดคาปรับสงงานลาชา 221 24 - -

อื่น ๆ 3,651 1,222 4,080 2,424

 7,025 3,310 82,639 70,401

 

 (หนวย : พนับาท)

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

   วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
  

รายไดดอกเบ้ีย  3,638 3,283 21,791 443

รายไดเงินปนผล - - 67,320 67,422

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน - 128 - 128

รายไดคาสินไหมทดแทน 13,260 2,716 10,430 1,564

รายไดคาปรับสงงานลาชา 396 2,073 - -

อื่น ๆ 9,001 4,654 9,145 6,078

 26,295 12,854 108,686 75,635

 

13 ภาษีเงินได 

 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ)

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

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 147,957 153,879 112,678 119,736

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (11,029) (10,103) 3,608 2,499

รวม 136,928 143,776 116,286 122,235
 
คาใชจายภาษีเงินไดระหวางกาลไดตั้งคางจายโดยใชวิธีการประมาณการจากฝายบริหารโดยใชอัตราภาษีเดียวกับท่ีใชกับกําไร

รวมท้ังปท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน สําหรับขอมูลทางการเงินรวม คือ อัตรารอยละ 18.21 ตอป (วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : อัตรารอยละ 

19.70 ตอป) และขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ คือ อัตรารอยละ 16.57 ตอป (วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : อัตรารอยละ 18.28 ตอป) 



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
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14 เงินปนผล 

 

บริษัทใหญ 

 

เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป พ.ศ. 2561 ใหแกผู

ถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.47 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นจํานวน 781.9 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเปนเงินปนผล

ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนจํานวนเงิน 332.7 ลานบาท ในวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2561 และไดจายเงินปนผลท่ีเหลือใน

อัตราหุนละ 0.27 บาท เปนจํานวนเงิน 449.2 ลานบาท ในวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

บริษัทยอย 

 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ยูนิเวอรแซล 

ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป พ.ศ. 2561 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 5.09 บาท รวมเปนเงินปนผล

ท้ังส้ินจํานวน 175.6 ลานบาท ท้ังนี้บริษัทยอยไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 4.11 บาท เปนจํานวนเงิน 141.8 ลานบาท 

ในวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และไดจายเงินปนผลท่ีเหลือในอัตราหุนละ 0.98 บาท เปนจํานวนเงิน 33.8 ลานบาท ในวันท่ี  

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเปนเงินปนผลท่ีจายใหบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) จํานวน 30.4 ลานบาท และจายให

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 3.4 ลานบาท 

 

เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล

ประจําไตรมาสหนึ่ง ป พ.ศ. 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.34 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ินจํานวน 46.2 ลานบาท ซ่ึงไดจาย

แลวในวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยเปนเงินปนผลท่ีจายใหบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) จํานวน 41.6 ลานบาท 

และจายใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 4.6 ลานบาท 

 

15 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีการประปาสวนภูมิภาคเปนผูถือหุนรายใหญลําดับแรก ซ่ึงถือรอยละ 40.20 ของจํานวนหุนของ

บริษัทท่ีออกจําหนาย และมีตัวแทนเปนคณะกรรมการของบริษัท  

 

การนิคมอุตสาหกรรมถือหุนรอยละ 4.57 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายของบริษัท และมีตัวแทนเปนคณะกรรมการของบริษัท 

 

15.1 รายการที่เกิดขึ้นระหวางงวด 

 (หนวย : พันบาท) 

 

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

  

รายไดจากการขายน้าํดบิ  

ผูถอืหุนรายใหญ  

   การประปาสวนภูมิภาค 306,578 134,295 306,578 134,295

   การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 497,161 498,911 497,161 498,911

บรษิัทยอย  

   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 18,264 19,420



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
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  (หนวย : พนับาท)

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

  

รายไดจากการขายน้าํประปา  

ผูถอืหุนรายใหญ  

   การประปาสวนภูมิภาค 639,288 606,111 97,694 86,502

  

รายไดคากอสรางภายใตสญัญาสมัปทาน  

ผูถอืหุนรายใหญ  

   การประปาสวนภูมิภาค 104,048 100,489 - -

  

รายไดคาเชาและคาบรกิาร  

ผูถอืหุนรายใหญ  

   การประปาสวนภูมิภาค 25,839 17,750 - -

บรษิัทยอย  

   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 27,697 26,105

  
รายไดดอกเบีย้  

บรษิทัยอย  

   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิต้ีส จํากัด (มหาชน) - - 21,224 -

  
เงนิปนผลรบั  
บรษิัทยอย  
   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 67,320 67,422
  
รายไดอืน่  
บรษิัทยอย  
   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 5,763 5,176
   บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด - 166 156
  
ตนทนุขายและตนทนุคาบริการ  
บรษิัทยอย  
   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 116,468 107,196
  



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
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15.2 ยอดคงคาง ณ วันสิ้นงวด 

(หนวย : พนับาท) 
 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)
 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ลูกหนีก้ารคาสวนที่เรยีกเก็บแลว  
ผูถอืหุนรายใหญ  
   การประปาสวนภูมิภาค 117,334 76,473 103,664 62,933
   การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 81,497 88,598 81,497 88,598
บรษิัทยอย  
   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 1,150 4,624
 198,831 165,071 186,311 156,155
  
ลูกหนีก้ารคาสวนที่ยงัไมไดเรยีกเกบ็  
ผูถอืหุนรายใหญ  
     การประปาสวนภูมิภาค 140,200 134,968 2,392 1,297
บรษิัทยอย  
   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 1,330 1,154
 140,200 134,968 3,722 2,451
  
ลูกหนีอ้ืน่  

ผูถอืหุนรายใหญ  

   การประปาสวนภูมิภาค 20 16 - -

บรษิัทยอย   

   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 9,431 9,419

 20 16 9,431 9,419

  

เจาหนี้การคา   

ผูถอืหุนรายใหญ  

   การประปาสวนภูมิภาค 1,621 1,805 876 685

บรษิัทยอย  

   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 21,352 20,156

 1,621 1,805 22,228 20,841

  

เจาหนีอ้ืน่  

ผูถอืหุนรายใหญ  

   การประปาสวนภูมิภาค 162,842 37,925 102,384 2,181

  

เงนิประกนัการเชารบั  

บรษิัทยอย   

   บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) - - 58 58
  

 



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
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15.3 คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญสามารถจําแนกไดดังนี้ 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ) (ยงัไมไดตรวจสอบ)

   วนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

  

ผลประโยชนระยะส้ัน 54,292 53,028 41,494 40,485

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 10,498 2,958 8,767 2,288

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 20 21 10 11

 64,810 56,007 50,271 42,784

 

15.4 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 

 

เงินใหกูยืมระยะยาวเปนเงินใหกูแกบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทิลิตี้ส จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 1,600.0 

ลานบาท มีระยะเวลา 6 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละคงท่ีตอปโดยจายชําระคืนปละ 400.0 ลานบาท ซ่ึงจะเริ่มจายคืนงวดแรกในป 

พ.ศ. 2564  

 

16 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 

16.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน ซ่ึงยังไมไดรับรูในขอมูลทางการเงิน มีดังนี้ 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ)

30 มถิุนายน

พ.ศ. 2562

(ตรวจสอบแลว)

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2561

(ยงัไมไดตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน 

พ.ศ.2562 

(ตรวจสอบแลว)

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2561

  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 3,953,247 1,893,567 3,897,161 1,761,953



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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16.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

ยอดรวมของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชาท่ีดิน ยานพาหนะ และ

อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีไมสามารถยกเลิกได ดังนี้ 

 

  (หนวย : พนับาท)

 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไมไดตรวจสอบ)

30 มถิุนายน

พ.ศ. 2562

(ตรวจสอบแลว)

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2561

(ยงัไมไดตรวจสอบ) 

30 มถิุนายน 

พ.ศ.2562 

(ตรวจสอบแลว)

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2561

  

ภายใน 1 ป 22,928 18,670 13,549 9,606

1 ถึง 5 ป 11,656 17,515 3,433 5,656

มากกวา 5 ป 4,084 4,084 - -

 38,668 40,269 16,982 15,262

 

16.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไมมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางเปนสาระสําคัญจากท่ีได

เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวนเร่ืองดังตอไปนี้ 

 

คดีฟองรอง 

 

บริษัทยอย 

 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) ถูกฟองเปนจําเลยในคดีความหมายเลขดําท่ี 

570/2559 เก่ียวกับการรับซ้ือน้ําดิบจากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ซ่ึงโจทกอางวาบริษัทเอกชนรายนี้สูบน้ําจากบอน้ําท่ีดินของ

โจทก โดยโจทกไดฟองตอศาลจังหวัดชลบุรีใหบริษัทคืนน้ําดิบหรือชดใชคาน้ําดิบเปนเงินจํานวน 49.8 ลานบาท ซ่ึงในวันท่ี 

29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลไดมีคําพิพากษายกฟอง ตอมาโจทกไดย่ืนอุทธรณตอศาลเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทยอย

ไดย่ืนแกอุทธรณของฝายโจทกตอศาล เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตอมาเม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณมี

คําพิพากษายกฟอง และไมมีคูความฝายใดย่ืนฎีกา ศาลอุทธรณจึงไดออกหนังสือเพ่ือรับรองวาคดีถึงท่ีสุดแลว เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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17 คาตอบแทนโครงการ 

 

หนวยงานรัฐแหงหนึ่งอยูระหวางการพิจารณาการจัดใหบริษัท เชา/บริหาร และการปรับอัตราผลตอบแทนในโครงการทอสงน้ํา  

2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสือท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐดังกลาวซ่ึงกําหนดใหบริษัทตองจายคาตอบแทนในโครงการฯ

ใหกับหนวยงานของรัฐในเบ้ืองตนเปนอัตรารอยละของรายไดจากการขายน้ําดิบในโครงการฯ ตั้งแตปท่ีเร่ิมเขาดําเนินการ (ป พ.ศ. 2541) 

และหากการพิจารณาไดขอยุติในอัตราท่ีมากกวาอัตราท่ีบริษัทไดชําระคาตอบแทนไวแลว บริษัทจะตองยินยอมชําระเพ่ิมเติมจน

ครบถวนในครั้งเดียว หรือหากไดขอยุติในอัตราท่ีต่ํากวา หนวยงานรัฐดังกลาวยินยอมคืนสวนท่ีชําระไวเกินโดยการหักกลบลบหนี้กับ

ผลประโยชนตอบแทนในปตอ ๆ ไป 

 

เม่ือวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หนวยงานรัฐดังกลาวไดมีหนังสือถึงบริษัทแจงวา การดําเนินการจัดใหบริษัท เชาหรือบริหาร

โครงการฯขางตน รวมท้ังการกําหนดผลประโยชนตอบแทนดังกลาว ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา

รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณากําหนดอัตรา

คาตอบแทนและเจรจาตอรองผลประโยชนตอบแทนกับบริษัท และเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  

ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัทเชาทอสงน้ําโดยไมตองใชวิธีประมูล  

 

ในป พ.ศ. 2558 บริษัทและหนวยงานรัฐดังกลาวไดมีการประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดอัตราคาตอบแทน โดยเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2558 บริษัทไดมีหนังสือแจงถึงหนวยงานรัฐวาบริษัทยินดีท่ีจะชําระผลประโยชนตอบแทนการเชาหรือบริหาร เปนอัตรารอยละของ

รายไดจากการขายน้ําดิบในอัตราท่ีสูงข้ึนสําหรับปปจจุบัน และคงอัตราเดิมสําหรับปท่ีผานมา ซึ่งหนวยงานรัฐดังกลาวไดมี หนังสือลง

วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจงมายังบริษัทวาจะตองนําขอเสนอดังกลาวเขาสูกระบวนการพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดยใน

ระหวางการรอผลการพิจารณา หนวยงานรัฐดังกลาวไมขัดของท่ีบริษัทจะชําระคาตอบแทนเปนการชั่วคราวในอัตราใหมตั้งแต 

ป 2558 เปนตนไป 

 

บริษัทไดบันทึกคาตอบแทนโครงการดังกลาวในขอมูลทางการเงินโดยเปล่ียนเปนใชอัตราคาตอบแทนใหมตั้งแตป พ.ศ. 2558  

ซ่ึงฝายบริหารพิจารณาวาเปนประมาณการท่ีดีท่ีสุดจากขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบัน 

 

18 ผลกระทบของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับแกไข 
 

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับแกไขไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชวันท่ี 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญไดแก คาชดเชยสําหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุและมีอายุงานมากกวาหรือเทากับ 20 ป 

จะเปล่ียนจากจํานวน 300 วันของคาจางอัตราสุดทาย เปน 400 วันของคาจางอัตราสุดทาย ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎหมายนี้

ตอขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 22.1 ลานบาท และ 16.3 ลานบาทตามลําดับ โดยไดบันทึกใน

กําไรขาดทุนในไตรมาสท่ีสองป พ.ศ. 2562 ท้ังจํานวน 



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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19 ขอมูลเกี่ยวกับการใชและการขายน้ําดิบแยกตามโครงขาย 
 

หนวยงานรัฐแหงหนึ่งท่ีเปนเจาของทอสงน้ํา กําหนดใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการใชและการขายน้ําดิบแยกตามโครงขาย 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการคํานวณผลประโยชนตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

19.1 ปริมาณการใชและการขายน้ําดิบแยกตามโครงขายทอสงน้ํา 

(หนวย : พนับาท) 

 ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

 สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ปริมาณ จาํนวนเงนิ ปริมาณ จาํนวนเงนิ

 พันลกูบาศกเมตร พันลกูบาศกเมตร 

ปริมาณการใชน้าํดบิทัง้หมด  

โครงขายทอสงน้ําหนองปลาไหล - มาบตาพุด 49,563 511,591 49,423 537,516

โครงขายทอสงน้ําดอกกราย - มาบตาพุด 43,865 491,817 39,025 426,201

โครงขายทอสงน้ําฉะเชิงเทรา - ชลบุรี 46,154 376,569 22,025 216,790

โครงขายทอสงน้ําหนองปลาไหล - หนองคอ 17,651 188,626 13,096 139,779

รวม 157,233 1,568,603 123,569 1,320,286

หัก  ปรมิาณการใชน้าํดบิเพื่อนาํไปผลติน้าํประปา  

โครงขายทอสงน้ําดอกกราย - มาบตาพุด (8,036) (79,558) (8,085) (80,038)

โครงขายทอสงน้ําหนองปลาไหล - หนองคอ (4,124) (40,828) (3,603) (35,670)

รวม รายไดจากการขายน้ําดิบ 145,073 1,448,217 111,881 1,204,578

 

รายไดจากการขายน้ําดิบในโครงขายทอสงน้ําฉะเชิงเทรา - ชลบุรี ประกอบดวย 

 (หนวย : พนับาท) 

 ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

 สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 

 วนัที ่30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
  
โครงขายทอสงน้ําหนองคอ - แหลมฉบัง 1 244,541 100,304

โครงขายทอสงน้ําหนองคอ - แหลมฉบัง 2 67,174 61,727

โครงขายทอสงน้ําฉะเชิงเทรา 64,854 54,759

รวม 376,569 216,790

 



บรษิัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
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19.2 สัดสวนปริมาณการขายน้ําดิบแกผูใชน้ําแตละประเภท 

 

 ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

 สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 

 วนัที ่30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

 รอยละ รอยละ

  

นิคมอุตสาหกรรม 54 67

การประปา 28 12

โรงงานท่ัวไป 18 21

รวม (รอยละ) 100 100
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