
บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบั
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใชว้ธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้  
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์  
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 18 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้าของบรษิทั ปัจจุบนั
บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนตามอตัราทีก่ าหนดในเบื้องต้น เนื่องจากหน่วยงานของรฐัอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัใหบ้รษิทัเช่าหรอืบรหิาร 
และการพจิารณาอตัราผลตอบแทน ซึ่งอตัราผลตอบแทนอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงั ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทาง
การเงนิไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 52,056 578,213 12,054 540,946

เงนิลงทุนระยะสนั 471,614 404,277 62,332 55,053

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สทุธิ 7 471,118 444,237 324,877 299,580

สนิคา้คงเหลอื 19,796 13,344 6,158 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 40,230 29,207 12,680 16,196

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,054,814 1,469,278 418,101 911,775

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 - - 510,000 510,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 16.4 - - 1,600,000 1,600,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สทุธิ 173,455 177,633 185,912 190,427

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 9 14,547,076 14,382,227 14,285,959 14,106,295

คา่ความนิยม 103,283 103,283 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 9 3,565,257 3,643,974 52,795 54,184

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 25,734 21,935 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 10 1,004,862 342,572 953,314 289,063

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 19,419,667 18,671,624 17,587,980 16,749,969

รวมสินทรพัย์ 20,474,481 20,140,902 18,006,081 17,661,744

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

               (                                                                )                                            (                                                                )
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 850,000 814,000 465,000 580,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 11 304,994 147,205 255,191 101,460

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 14,118 98,782 12,870 89,186

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

   - สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 2,357 2,121 2,357 2,121

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   - สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 12.2 826,200 826,200 634,000 634,000

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 57,713 118,460 41,545 98,430

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 196,871 163,187 145,771 113,408

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 102,594 59,404 73,695 37,114

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,354,847 2,229,359 1,630,429 1,655,719

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,510 1,785 1,510 1,785

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 3,140,000 3,166,200 3,140,000 2,974,000

หุน้กู้ 2,398,258 2,397,955 2,398,258 2,397,955

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 1,015,739 862,204 1,015,739 862,204

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 343,266 364,611 43,852 45,005

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 232,625 150,461 164,901 107,576

ประมาณการหนีสนิระยะยาว 37,001 20,786 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 148,533 142,391 107,459 103,664

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 7,316,932 7,106,393 6,871,719 6,492,189

รวมหนีสิน 9,671,779 9,335,752 8,502,148 8,147,908

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

         มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

   ทุนทอีอกและชําระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

         มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 2,138,522 2,138,522 2,138,522 2,138,522

กําไรสะสม

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

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองสมัปทาน 383,628 351,482 59,695 52,223

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,265,413 6,293,040 5,466,643 5,481,478

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 8,848 11,388 8,848 11,388

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 10,626,636 10,624,657 9,503,933 9,513,836

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 176,066 180,493 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 10,802,702 10,805,150 9,503,933 9,513,836

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 20,474,481 20,140,902 18,006,081 17,661,744

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

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

รายได้ 16.1

รายไดจ้ากการขายนําดบิ 707,626 620,570 718,066 630,703

รายไดจ้ากการขายนําประปา 378,487 364,080 103,150 94,708

รายไดค้า่กอ่สรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 46,715 58,386 - -

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 26,663 34,799 30,062 35,950

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,159,491 1,077,835 851,278 761,361

รายไดอ้นื 13 8,214 12,032 66,983 71,578

รวมรายได้ 1,167,705 1,089,867 918,261 832,939

ค่าใช้จ่าย 16.1

ตน้ทุนขายนําดบิ 364,627 228,992 373,566 235,753

ตน้ทุนขายนําประปา 255,812 219,592 95,550 73,877

ตน้ทุนคา่กอ่สรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 46,715 58,386 - -

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 24,338 29,122 23,461 29,509

รวมต้นทุนขายและบริการ 691,492 536,092 492,577 339,139

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 2,555 2,095 2,151 1,673

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 124,413 130,623 88,734 88,663

ตน้ทุนทางการเงนิ 42,589 35,330 39,064 25,418

รวมค่าใช้จ่าย 861,049 704,140 622,526 454,893

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 306,656 385,727 295,735 378,046

ภาษเีงนิได้ (74,363) (82,216) (63,072) (68,897)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 232,293 303,511 232,663 309,149

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน :

   รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

         การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

           หลงัออกจากงาน (28,855) - (19,615) -

         ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

           รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 5,771 - 3,923 -

   รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (23,084) - (15,692) -

   รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

         ทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลูกคา้ (847) (847) (847) (847)

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (847) (847) (847) (847)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด 

- สทุธิจากภาษี (23,931) (847) (16,539) (847)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 208,362 302,664 216,124 308,302

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 229,383 300,405 232,663 309,149

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 2,910 3,106 - -

232,293 303,511 232,663 309,149

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 205,452 299,558 216,124 308,302

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 2,910 3,106 - -

208,362 302,664 216,124 308,302

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.14 0.18 0.14 0.19

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

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

รายได้ 16.1

รายไดจ้ากการขายนําดบิ 2,137,579 1,805,729 2,166,283 1,835,281

รายไดจ้ากการขายนําประปา 1,130,418 1,076,444 307,667 284,005

รายไดค้า่กอ่สรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 157,126 170,985 - -

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 95,120 117,753 90,167 108,033

รวมรายได้จากการขายและบริการ 3,520,243 3,170,911 2,564,117 2,227,319

รายไดอ้นื 13 34,509 24,885 175,669 147,213

รวมรายได้ 3,554,752 3,195,796 2,739,786 2,374,532

ค่าใช้จ่าย 16.1

ตน้ทุนขายนําดบิ 1,008,253 698,925 1,030,986 719,686

ตน้ทุนขายนําประปา 747,036 671,506 266,795 234,650

ตน้ทุนคา่กอ่สรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 157,126 170,985 - -

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 90,666 104,283 75,158 82,623

รวมต้นทุนขายและบริการ 2,003,081 1,645,699 1,372,939 1,036,959

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 6,724 5,493 5,795 4,484

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 362,755 326,701 251,262 219,680

ตน้ทุนทางการเงนิ 123,975 102,386 112,230 66,536

รวมค่าใช้จ่าย 2,496,535 2,080,279 1,742,226 1,327,659

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,058,217 1,115,517 997,560 1,046,873

ภาษเีงนิได้ 14 (211,291) (225,991) (179,358) (191,133)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 846,926 889,526 818,202 855,740

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน :

   รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

         การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

           หลงัออกจากงาน (44,688) - (33,721) -

         ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

           รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 8,938 - 6,744 -

   รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (35,750) - (26,977) -

   รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

         ทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลูกคา้ (2,540) (2,540) (2,540) (2,540)

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (2,540) (2,540) (2,540) (2,540)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด 

- สทุธิจากภาษี (38,290) (2,540) (29,517) (2,540)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 808,636 886,986 788,685 853,200

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 838,857 881,033 818,202 855,740

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 8,069 8,493 - -

846,926 889,526 818,202 855,740

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 800,567 878,493 788,685 853,200

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 8,069 8,493 - -

808,636 886,986 788,685 853,200

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.50 0.53 0.49 0.51

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

ทุน จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นทีได้ รวม รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลูกค้า องคป์ระกอบอืนของ ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที 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

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - (732,038) - - (732,038) (14,106) (746,144)

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

การจดัสรรทุนสํารองสมัปทาน - - - 42,187 (42,187) - - - - -

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

ยอดยกมา ณ วนัที 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

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - (798,588) - - (798,588) (12,496) (811,084)

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 803,107 (2,540) (2,540) 800,567 8,069 808,636

การจดัสรรทุนสํารองสมัปทาน - - - 32,146 (32,146) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,663,725 2,138,522 166,500 383,628 6,265,413 8,848 8,848 10,626,636 176,066 10,802,702

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นส่วนหนงึของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

ขอ้มูลทางการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
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(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุน จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นทีได้ รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

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

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - (732,038) - - (732,038)

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 855,740 (2,540) (2,540) 853,200

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทาน - - - 10,863 (10,863) - - -

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

ยอดยกมา ณ วนัที 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

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - (798,588) - - (798,588)

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 791,225 (2,540) (2,540) 788,685

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทาน - - - 7,472 (7,472) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,663,725 2,138,522 166,500 59,695 5,466,643 8,848 8,848 9,503,933

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,058,217 1,115,517 997,560 1,046,873

รายการปรบักระทบกาํไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคา 375,336 304,900 352,829 281,547

ค่าตดัจาํหน่าย 9 241,588 226,575 7,174 6,412

รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิที

ไดร้บัโอนจากลกูคา้ (2,540) (2,540) (2,540) (2,540)

ขาดทุนจากการขาย/ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 7,242 2,707 7,240 2,707

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนระยะสนั - (128) - (128)

ประมาณการหนีสนิระยะยาว 23,958 (112) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 44,250 13,639 29,828 9,511

เงนิปันผลรบั - - (120,360) (126,582)

รายไดด้อกเบยี (4,911) (8,562) (32,229) (4,511)

ดอกเบยีจ่าย 123,136 105,177 111,390 65,458

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,866,276 1,757,173 1,350,892 1,278,747

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน 

(เพมิขนึ) ลดลง

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (26,881) (13,201) (25,297) (6,744)

สนิคา้คงเหลอื (6,452) 773 (6,158) -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 3,444 6,623 3,410 3,225

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (5,915) 4,097 (7,877) 1,103

การเปลยีนแปลงในหนีสนิดาํเนินงาน

เพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 157,789 33,208 153,731 46,246

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,231 (30,563) 8,910 (15,961)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 43,418 2,820 36,445 7,312

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6,773) (276) (6,223) (75)

จ่ายประมาณการหนีสนิระยะยาว (7,714) (8,703) - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 6,142 (65,620) 3,795 (66,079)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,033,565 1,686,331 1,511,628 1,247,774

จ่ายภาษเีงนิได้ (303,141) (301,791) (230,652) (219,488)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,730,424 1,384,540 1,280,976 1,028,286

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั (723,315) (987,266) (7,279) (158,500)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนระยะสนั 655,978 1,006,412 - 145,128

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 5,340 8,815 32,336 4,579

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - 120,360 126,582

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 62 3,098 58 3,098

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (2,247) (218) (2,429) (236)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวรและ

จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง (776,824) (292,782) (768,437) (257,712)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (171,051) (182,793) (5,785) (7,466)

เงนิสดจ่ายค่าพฒันาแหล่งนําตน้ทุนโครงการก่อสรา้ง (299,000) - (299,000) -

เงนิสดจ่ายดอกเบยีสาํหรบัเงนิกูย้มืทตีงัขนึเป็นทุน (29,496) (53,927) (29,496) (53,927)

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - - (1,600,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,340,553) (498,661) (959,672) (1,798,454)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 5,227,000 3,254,000 4,630,000 2,509,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12.1 (5,191,000) (2,457,000) (4,745,000) (1,909,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 800,000 1,600,000 800,000 1,600,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (826,200) (2,408,200) (634,000) (616,000)

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (39) (1,348) (39) (1,348)

เงนิปันผลจ่าย (810,949) (745,956) (798,453) (731,850)

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (114,840) (84,836) (102,704) (48,388)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (916,028) (843,340) (850,196) 802,414

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (526,157) 42,539 (528,892) 32,246

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 52,056 80,017 12,054 36,867

ข้อมลูเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสด

การซอืสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน

ทยีงัไม่ไดช้าํระ 182,724                86,690 181,476                79,313

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึหน้า 32 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
อาคารอสีทว์อเตอร ์ชัน้ 23-26 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่
ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขายน ้าดบิรวมถงึการผลติและขายน ้าประปา  
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้รบัอนุมตัเิมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทตามที่ได้รบั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการของบรษิทั  
 
2 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และข้อก าหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่
มเีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัท า  
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้นโยบายการบญัชใีหม่ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 

 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ 

 
3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2  
   (ปรบัปรุง 2561) 

เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่22 เรื่อง รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้ไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคับใช้วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  

ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

3.1.2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่16  

เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่19  

เรื่อง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
 

มาตรฐานเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตัดรายการ
สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง 
และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
 

3.1.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งรบัรูส้ญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวน้
สญัญาเช่าระยะสัน้หรอืสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าต ่า ขอ้ก าหนดส าหรบัผูเ้ช่าในการจดัประเภทสญัญาเช่า
ด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิไดถู้กยกเลกิ ผูเ้ช่าบนัทกึสนิทรพัย์ส าหรบัสทิธกิารใชส้นิทรพัย์ที่เช่า และ
หนี้สนิตามสญัญาเช่า  

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้ 
 

4 นโยบายการบญัชีใหม่ 
 

การรบัรู้รายได้ 
 

รายไดร้บัรู้เมื่อกลุ่มกิจการปฏิบตัติามภาระที่ต้องปฏิบตัแิล้วเสรจ็ โดยการส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารที่สญัญาว่าจะให้แก่ลูกค้า การส่งมอบ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ามอี านาจควบคุมสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ การควบคุมในสนิค้าและบรกิารไดโ้อนไปยงัลูกค้ าเมื่อมกีารส่งมอบสนิค้า
หรอืบรกิารให้ลูกคา้ โดยการส่งมอบสนิคา้จะเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งสนิคา้ไปยงัสถานทีท่ีก่ าหนด ลูกหนี้จะถูกบนัทกึเมื่อสนิคา้และบรกิา ร
ไดส้่งมอบซึง่เป็นภาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 

รายได้จะรบัรู้ด้วยจ านวนที่ระบุไวใ้นสญัญาสุทธิจากภาษีขาย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกิจการใช้ประสบการณ์ในอดตีในการประมาณการ
ส่วนลดและเงนิคนื จ านวนของสิง่ตอบแทนที่ผนัแปรจะรวมเป็นรายได้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก  
ว่าจะไม่มกีารกลบัรายการทีม่นีัยส าคญั 
 

สนิคา้หรอืบรกิารที่แตกต่างกนัแต่น ามาขายรวมกนั มกีารรบัรูร้ายการแยกกนั ส่วนลดหรอืเงนิคนืจากราคาตามสญัญาจะถูกปันส่วน  
ไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสนิคา้หรอืบรกิาร 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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5 ประมาณการทางบญัชี 
 
การจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อการน านโยบาย 
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได ้
 

กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกั คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
โดยมสี่วนงานที่รายงานแบ่งตามกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การขายน ้าดบิ การผลิตและขายน ้าประปา การบรหิารกิจการ
ประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร ส าหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การใหเ้ช่าอาคารส านักงาน จะแสดงรวมในรายการอื่น ๆ 
 

กลุ่มกจิการมกีารด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตรเ์ดยีวคอื ประเทศไทย ดงันัน้จงึไม่มกีารน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์ 
 

กลุ่มกิจการบันทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกับการขายให้แก่บุคคลภายนอก ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน  
การด าเนินงาน วดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน  
 

ขอ้มลูตามส่วนงานด าเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจ 

การบริหาร 
งาน

วิศวกรรม   ตดัรายการ  
 น ้าดิบ น ้าประปา กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด        
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562        
รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 2,137,579 1,277,949 19,486 41,332 43,897 - 3,520,243 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 28,705 - 181,052 - 41,545 (251,302) - 
รวมรายได้ 2,166,284 1,277,949 200,538 41,332 85,442 (251,302) 3,520,243 
        

ต้นทุนขายและบริการ (1,030,986) (943,069) (154,654) (44,927) (80,747) 251,302 (2,003,081) 
        

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานของส่วนงาน 1,135,298 334,880 45,884 (3,595) 4,695 - 1,517,162 
        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       34,509 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (6,724) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       (362,755) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (123,975) 
ภาษเีงนิได ้       (211,291) 
ก าไรสุทธิ       846,926 
        

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
- เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิน้         
     (point in time) 2,166,284 1,130,418 190,943 - - (28,705) 3,458,940 
- ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระ        
     ทีต่้องปฏบิตั ิ(over time) - 147,531 9,595 41,332 85,442 (222,597) 61,303 
รวมรายได้ 2,166,284 1,277,949 200,538 41,332 85,442 (251,302) 3,520,243 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจ 

การบริหาร 
งาน

วิศวกรรม   ตดัรายการ  
 น ้าดิบ น ้าประปา กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด        
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561        
รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก 1,805,729 1,228,831 30,546 40,211 65,594 - 3,170,911 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 29,552 - 161,584 - 39,403 (230,539) - 
รวมรายได้ 1,835,281 1,228,831 192,130 40,211 104,997 (230,539) 3,170,911 
        
ต้นทุนขายและบริการ (719,686) (874,219) (160,014) (43,773) (78,546) 230,539 (1,645,699) 
        

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานของส่วนงาน 1,115,595 354,612 32,116 (3,562) 26,451 - 1,525,212 
        

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       24,885 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (5,493) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       (326,701) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (102,386) 
ภาษเีงนิได้       (225,991) 
ก าไรสุทธิ       889,526 
        
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
- เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้        
    (point in time) 1,835,281 1,076,444 173,532 - - (29,552) 3,055,705 
- ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ        
     (over time) - 152,387 18,598 40,211 104,997 (200,987) 115,206 
รวมรายได้ 1,835,281 1,228,831 192,130 40,211 104,997 (230,539) 3,170,911 
 

7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  
 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ลูกหนี้การคา้ 434,348 420,604 287,895 271,768 
ลูกหนี้อื่น     
   - บุคคลภายนอก  2,416 833 2,415 709 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.2) 19 16 9,427 9,419 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 32,738 22,705 23,543 17,605 
อื่น ๆ 1,597 79 1,597 79 
 471,118 444,237 324,877 299,580 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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ลูกหนี้การคา้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้ว     
   - บุคคลภายนอก  111,905 119,656 109,848 113,162 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.2) 184,766 165,071 175,893 156,155 
รวมลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 296,671 284,727 285,741 269,317 

     
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็     
   - บุคคลภายนอก 1,016 909 - - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.2) 136,661 134,968 2,154 2,451 
รวมลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 137,677 135,877 2,154 2,451 
 434,348 420,604 287,895 271,768 
 
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้วสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 

(หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 291,371 259,756 280,471 249,410 
เกนิก าหนดไม่เกนิ 3 เดอืน 1,501 20,700 1,479 16,802 
เกนิก าหนด 3 - 6 เดอืน 1,527 2,532 1,522 1,372 
เกนิก าหนด 6 - 12 เดอืน 3 902 - 896 
เกนิก าหนดมากกว่า 12 เดอืน 2,884 1,452 2,884 1,452 
 297,286 285,342 286,356 269,932 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (615) (615) (615) (615) 
 296,671 284,727 285,741 269,317 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   ทุนช าระแล้ว สดัส่วนความเป็นเจ้าของ มูลค่าเงินลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ประเทศท่ีจดทะเบียน พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
         
บรษิทั ยนูิเวอร์แซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั  
   (มหาชน) 

ผลติและขาย
น ้าประปา 

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

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย       510,000 510,000 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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9 ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน มดีงันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
     
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562     
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 14,382,227 3,643,974 14,106,295 54,184 
ซื้อสนิทรพัย์ 541,261 162,911 533,085 5,785 
โอนสนิทรพัย์ 40 (40) - - 
ขายสนิทรพัย/์ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ (6,939) - (6,886) - 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (369,513) (241,588) (346,535) (7,174) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ     
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 14,547,076 3,565,257 14,285,959 52,795 
 
ต้นทุนการกู้ยมืจ านวน 44.6 ล้านบาท เกิดจากเงนิกู้ยมืที่ยมืมาเฉพาะส าหรบัโครงการวางท่อ และการก่อสรา้งระบบผลติน ้าประปา ได้บนัทกึ
เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในการซื้อสนิทรพัย ์
 
10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 634,961 277,823 634,961 277,823 
ค่าพฒันาแหล่งน ้าตน้ทุนโครงการก่อสรา้ง 299,000 - 299,000 - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 28,231 28,450 6,756 5,116 
เงนิค่ามดัจ าและเงนิประกนั 2,415 2,357 - - 
ลูกหนี้อื่น 32,802 32,802 - - 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้อื่น (32,802) (32,802) - - 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 26,863 26,965 - - 
อื่น ๆ 13,392 6,977 12,597 6,124 
 1,004,862 342,572 953,314 289,063 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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11 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
เจา้หนี้การคา้     
   - บุคคลภายนอก 121,061 107,475 100,076 78,438 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.2) 1,238 1,805 25,475 20,841 
เจา้หนี้อื่น     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.2) 182,695 37,925 129,640 2,181 
 304,994 147,205 255,191 101,460 
 
12 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 
12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย:พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
   
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 814,000 580,000 
กูย้มืเพิม่ 5,227,000 4,630,000 
จ่ายช าระคนื  (5,191,000) (4,745,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 850,000 465,000 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่สามารถเบิกออกมาใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 
3,440.0 ลา้นบาท และ 2,485.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

12.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ส่วนทีห่มุนเวยีน 826,200 826,200 634,000 634,000 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 3,140,000 3,166,200 3,140,000 2,974,000 
รวม  3,966,200 3,992,400 3,774,000 3,608,000 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 3,992,400 3,608,000 
กูย้มืเพิม่ 800,000 800,000 
จ่ายช าระคนื (826,200) (634,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 3,966,200 3,774,000 
 

เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ท าสญัญาเงนิกู้กับสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวนวงเงนิ 1,200.0 ล้านบาท เป็น
ระยะเวลา 5 ปี มอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัอ้างองิตามอตัราดอกเบี้ย BIBOR โดยจ่ายช าระคนืปีละ 400.0 ลา้นบาท ซึง่จะเริม่ช าระคนื
งวดแรกในปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างงวดบรษิทัไดเ้บกิใชเ้งนิกู้ดงักล่าวจ านวน 800.0 ลา้นบาท  
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวทีย่งัมไิดเ้บกิออกมาใชเ้ป็นจ านวนเงนิ 400.0 ลา้นบาท 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นประเภทไม่มหีลกัประกนั ซึ่งกลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงนิต่างๆ รวมถึง 
การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่าและการด ารงอตัราส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต ่ากว่า 1.10 เท่า  
 

13 รายได้อ่ืน 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

รายไดด้อกเบีย้  1,273 1,410 10,438 4,068 
รายไดเ้งนิปันผล - - 53,040 59,160 
รายไดค้่าสนิไหมทดแทน 2,426 6,341 - 4,465 
รายไดค้่าปรบัส่งงานล่าชา้ 365 649 10 19 
อื่น ๆ 4,150 3,632 3,495 3,866 
 8,214 12,032 66,983 71,578 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

รายไดด้อกเบีย้  4,911 4,693 32,229 4,511 
รายไดเ้งนิปันผล - - 120,360 126,582 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ - 128 - 128 
รายไดค้่าสนิไหมทดแทน 15,686 9,057 10,430 6,029 
รายไดค้่าปรบัส่งงานล่าชา้ 761 2,724 27 21 
อื่น ๆ 13,151 8,283 12,623 9,942 
 34,509 24,885 175,669 147,213 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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14 ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลไดต้ัง้ค้างจ่ายโดยใช้วธิีการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกบัที่ใช้กบัก าไรรวมทัง้ปี 
ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ ส าหรบัข้อมูลทางการเงนิรวม คอื อตัรารอ้ยละ 21.49 ต่อปี (วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : อตัราร้อยละ 21.49 ต่อปี) 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 17.42 ต่อปี (วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : อตัรารอ้ยละ 17.92 ต่อปี) 
 
15 เงินปันผล 
 
บริษทั 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น
ของบรษิัทในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 781.9 ล้านบาท โดยบรษิัทได้จ่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล
ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงนิ 332.7 ล้านบาท ในวนัที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2561 และไดจ้่ายเงนิปันผลทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 
0.27 บาท เป็นจ านวนเงนิ 449.2 ลา้นบาท ในวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวันที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน  
งวดระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้น
จ านวน 349.4 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทั ยูนิเวอรแ์ซล ยูทีลิตีส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

เมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบรษิัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์ จ ากดั (มหาชน) มมีติอนุมตั ิ
การจ่ายเงนิปันผลประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.248 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 126.5 ล้านบาท โดย
บรษิัทย่อยได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.116 บาท เป็นจ านวนเงนิ 59.2 ล้านบาท ในวนัที่ 12 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ
ไดจ้่ายเงนิปันผลทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 0.132 บาท เป็นจ านวนเงนิ 67.3 ลา้นบาท ในวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติสี์ จ ากดั (มหาชน) มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล จากผลการด าเนินงาน 6 เดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.104 บาท รวมเป็นเงนิปันผล
ทัง้สิน้จ านวน 53.1 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายแลว้ในวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ของบรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จ ากดั มมีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 3.449 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 34.5 ล้านบาท โดยบรษิัทย่อยได้จ่ายเงนิ    
ปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 1.637 บาท เป็นจ านวนเงนิ 16.4 ล้านบาท ในวนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2561 และได้จ่ายเงนิปันผลที่เหลือ
ในอตัราหุน้ละ 1.812 บาท เป็นจ านวนเงนิ 18.1 ลา้นบาท ในวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
 
เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิัท ประปาฉะเชงิเทรา จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จาก
ผลการด าเนินงาน 6 เดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.746 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 
17.5 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายแลว้ในวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2562 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิทั ประปาบางปะกง จ ากดั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 7.634 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 30.5 ล้านบาท โดยบรษิทัย่อยได้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 4.267 บาท เป็นจ านวนเงนิ 17.1 ล้านบาท ในวนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2561 และไดจ้่ายเงนิปันผล
ทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 3.367 บาท เป็นจ านวนเงนิ 13.5 ลา้นบาท ในวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ประปาบางปะกง จ ากดั มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากผลการด าเนินงาน 6 เดอืน สิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 4.015 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้น
จ านวน 16.1 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายแลว้ในวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2562  
 
บริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 
 
เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบรษิัทในอตัราหุ้นละ 0.206 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 1.7 ล้านบาท โดยบรษิัทย่อยได้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.118 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1.0 ล้านบาท ในวนัที่ 12 กนัยายน พ.ศ. 2561 และได้จ่ายเงนิปันผล 
ทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 0.088 บาท เป็นจ านวนเงนิ 0.7 ลา้นบาท ในวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากผลการด าเนินงาน 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.134 บาท  รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้น
จ านวน 1.1 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายแลว้ในวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั  
 
เมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีของบรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ยูนิเวอร์แซล 
ยทูลีติี้ส์ จ ากดั (มหาชน) มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 5.09 บาท รวมเป็นเงนิปันผล
ทัง้สิ้นจ านวน 175.6 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิทัย่อยไดจ้่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 4.11 บาท เป็นจ านวนเงนิ 141.8 ล้านบาท ใน
วันที่  24 ธันวาคม พ .ศ. 2561 และได้จ่ายเงินปันผลที่ เหลือในอัตราหุ้นละ  0.98 บาท  เป็นจ านวนเงิน  33.8 ล้านบาท ในวันที ่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้รษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติี้ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 30.4 ลา้นบาท และจ่ายให้
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 3.4 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท เอก็คอมธารา จ ากดั มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ประจ าไตรมาสหนึ่ง ปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.34 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 46.2 ล้านบาท ซึ่งไดจ้่ายแล้วใน
วนัที่ 20 มถิุนายน พ.ศ. 2562 โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ายให้บรษิัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติี้ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 41.6 ล้านบาท และ
จ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 4.6 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลประจ า
ไตรมาสสอง ปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.33 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 45.9 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแล้ว 
ในวนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2562 โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ายให้บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติี้ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 41.3 ล้านบาท และ 
จ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 4.5 ลา้นบาท 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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16 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิัทเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั โดยมกีารประปาส่วนภูมภิาคเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ล าดบัแรก ซึ่งถอืรอ้ยละ 40.20 ของจ านวนหุ้นของ
บรษิทัทีอ่อกจ าหน่าย และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  
 
การนิคมอุตสาหกรรมถอืหุน้รอ้ยละ 4.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายของบรษิทั และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั 
 
16.1 รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด 

(หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

รายได้จากการขายน ้าดิบ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 153,879 95,632 153,879 95,632 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 247,948 243,529 247,948 243,529 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 10,441 10,132 
     

รายได้จากการขายน ้าประปา     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 321,301 312,469 48,851 45,620 
     

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 46,715 53,718 - - 
     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 4,260 3,575 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 13,849 13,298 
     

รายได้ดอกเบีย้     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 10,788 3,870 
     

เงินปันผลรบั     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 53,040 59,160 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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   (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

รายได้อ่ืน     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 2,850 2,601 
     

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 5,330 5,863 2,138 2,674 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 64,584 54,388 
     

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

รายได้จากการขายน ้าดิบ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 460,457 229,927 460,457 229,927 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 745,109 742,440 745,109 742,440 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 28,705 29,552 

     

รายได้จากการขายน ้าประปา     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 960,589 918,580 146,545 132,122 

     

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 150,762 154,207 - - 
     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 30,099 21,325 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 41,546 39,403 
     

รายได้ดอกเบีย้     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 32,012 3,870 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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   (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

เงินปันผลรบั     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 120,360 126,582 
     

รายได้อ่ืน     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 8,613 7,777 
     

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 15,761 15,660 6,433 6,364 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 181,052 161,584 
     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - 166 156 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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16.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด 

(หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 101,540 76,473 88,377 62,933 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 83,226 88,598 83,226 88,598 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 4,290 4,624 
 184,766 165,071 175,893 156,155 
     

ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
     การประปาส่วนภูมภิาค 136,661 134,968 - 1,297 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 2,154 1,154 
 136,661 134,968 2,154 2,451 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 19 16 - - 
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 9,427 9,419 
 19 16 9,427 9,419 
     

เจ้าหน้ีการค้า      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 1,238 1,805 2,477 685 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 22,998  20,156 
 1,238 1,805 25,475 20,841 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 182,695 37,925 129,640 2,181 
     

เงินประกนัการเช่ารบั     
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 58 58 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

28 

 
16.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 28,180 30,835 21,191 24,492 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,595 1,479 1,218 1,144 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 9 10 5 5 
 29,784 32,324 22,414 25,641 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 82,472 83,863 62,685 64,977 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,093 4,437 9,985 3,432 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 29 31 15 16 
 94,594 88,331 72,685 68,425 

 
16.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิให้กู้แก่บรษิัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลิติี้ส์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 1,600.0 
ล้านบาท มีระยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปีโดยจ่ายช าระคนืปีละ 400.0 ล้านบาท ซึ่งจะเริม่จ่ายคนืงวดแรกในปี 
พ.ศ. 2564  
 

17 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

17.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 

(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2561 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยายน 

พ.ศ.2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2561 
     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 3,791,455 1,762,953 3,775,910 1,640,539 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 20,924 130,614 13,454 121,414 
 3,812,379 1,893,567 3,789,364 1,761,953 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

29 

 
17.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดนิ ยานพาหนะ  และ
อุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2561 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยายน 
 พ.ศ.2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2561 
     
ภายใน 1 ปี 23,307 18,670 12,312 9,606 
1 ถงึ 5 ปี 13,041 17,515 3,100 5,656 
มากกว่า 5 ปี 4,084 4,084 - - 
 40,432 40,269 15,412 15,262 

 
17.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นสาระส าคญัจากที่ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
คดีฟ้องร้อง 
 
บริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดคีวามหมายเลขด าที ่
570/2559 เกี่ยวกบัการรบัซื้อน ้าดบิจากบรษิัทเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งโจทก์อ้างว่าบรษิัทเอกชนรายนี้สูบน ้าจากบ่อน ้าที่ดนิของโจทก์ 
โดยโจทก์ได้ฟ้องต่อศาลจังหวัดชลบุรีให้บริษัทคืนน ้ าดิบหรือชดใช้ค่าน ้ าดิบเป็นเงินจ านวน 49.8 ล้านบาท ซึ่งในวันที ่ 
29 มนีาคม พ.ศ. 2561 ศาลไดม้คี าพพิากษายกฟ้อง ต่อมาโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวนัที่ 19 มถิุนายน พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อย
ได้ยื่นแก้อุทธรณ์ของฝ่ายโจทก์ต่อศาล เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณ์ 
มีค าพิพากษายกฟ้อง และไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นฎีกา ศาลอุทธรณ์จึงได้ออกหนังสือเพื่อรบัรองว่าคดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที ่ 
20 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

30 

 
18 ค่าตอบแทนโครงการ 
 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการปรบัอัตราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้ า  
2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัต้องจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้บั
หน่วยงานของรฐัในเบื้องต้นเป็นอตัรารอ้ยละของรายได้จากการขายน ้าดบิในโครงการฯ ตัง้แต่ปีที่เริม่เขา้ด าเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ
หากการพจิารณาไดข้อ้ยุตใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราที่บรษิัทไดช้ าระค่าตอบแทนไวแ้ล้ว บรษิทัจะต้องยนิยอมช าระเพิม่เตมิจนครบถ้วน
ในครัง้เดียว หรือหากได้ข้อยุติในอัตราที่ต ่ากว่า หน่วยงานรัฐดังกล่าวยินยอมคืนส่วนที่ช าระไว้เกินโดยการหักกลบลบหนี้กับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในปีต่อ ๆ ไป 
 
เมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรฐัดังกล่าวได้มีหนังสือถึงบริษัทแจ้งว่า การด าเนินการจัดให้บริษัท เช่าหรือบริหาร
โครงการฯข้างต้น รวมทัง้การก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรอืด าเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มอี านาจหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกบับรษิัท และเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  
ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเช่าท่อส่งน ้าโดยไม่ตอ้งใชว้ธิปีระมลู  
 
ในปี พ.ศ. 2558 บรษิัทและหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มีการประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดอตัราค่าตอบแทน โดยเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 บรษิัทไดม้หีนังสอืแจ้งถึงหน่วยงานรฐัว่าบรษิัทยนิดทีีจ่ะช าระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรอืบรหิาร เป็นอตัรารอ้ยละของ
รายไดจ้ากการขายน ้าดิบในอตัราที่สูงขึ้นส าหรบัปีปัจจุบนั และคงอตัราเดมิส าหรบัปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้ม ีหนังสอื 
ลงวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจง้มายงับรษิทัว่าจะต้องน าขอ้เสนอดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการพจิารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 และน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยใน
ระหว่างการรอผลการพิจารณา หน่วยงานรฐัดังกล่าวไม่ขดัข้องที่บริษัทจะช าระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอัตราใหม่ตัง้แต่  
ปี 2558 เป็นตน้ไป 
 
บริษัทได้บันทึกค่าตอบแทนโครงการดังกล่าวในข้อมูลทางการเงินโดยเปลี่ยนเป็นใช้อัตราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558  
ซึง่ฝ่ายบรหิารพจิารณาว่าเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
 
เมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 หน่วยงานรฐัมีหนังสอืแจ้งมายงับรษิัทว่า โครงการท่อส่งน ้าของบรษิัทเป็นโครงสรา้งพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัจะต้องว่าจา้ง 
ที่ปรกึษาเพื่อร่วมจดัท ารายงานการศึกษาและวเิคราะห์โครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป 
 
19 ผลกระทบของพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไข 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกจิจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใชว้นัที ่
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัไดแ้ก่ ค่าชดเชยส าหรบัพนักงานทีเ่กษียณอายุและมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
จะเปลีย่นจากจ านวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย เป็น 400 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงกฎหมายนี้
ต่อขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกจิการมจี านวน 22.1 ล้านบาท และ 16.3 ล้านบาทตามล าดบั โดยไดบ้นัทกึใน
ก าไรขาดทุนในไตรมาสทีส่องปี พ.ศ. 2562 ทัง้จ านวน 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

31 

 
20 ข้อมูลเก่ียวกบัการใช้และการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่าย 
 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งทีเ่ป็นเจา้ของท่อส่งน ้า ก าหนดให้บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการใชแ้ละการขายน ้าดบิแยกตามโครงข่าย 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
20.1 ปริมาณการใช้และการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน ้า 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ปริมาณ จ านวนเงิน ปริมาณ จ านวนเงิน 
 พนัลูกบาศกเ์มตร  พนัลูกบาศกเ์มตร  
ปริมาณการใช้น ้าดิบทัง้หมด     

โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - มาบตาพุด 80,721 842,043 74,646 810,860 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด 59,991 669,079 58,261 636,262 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ี 69,055 563,633 34,186 336,207 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 25,560 273,340 21,036 224,115 

รวม 235,327 2,348,095 188,129 2,007,444 
     
หกั  ปริมาณการใช้น ้าดิบเพ่ือน าไปผลิต     
           น ้าประปา     

โครงขา่ยท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด (12,092) (119,714) (11,796) (116,783) 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (6,272) (62,098) (5,594) (55,380) 

รวม รายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 216,963 2,166,283 170,739 1,835,281 
 
รายไดจ้ากการขายน ้าดบิในโครงขา่ยท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 371,523 171,776 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 104,858 93,476 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา 87,252 70,955 
รวม 563,633 336,207 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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20.2 สดัส่วนปริมาณการขายน ้าดิบแก่ผู้ใช้น ้าแต่ละประเภท 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
นิคมอุตสาหกรรม 54 65 
การประปา 28 14 
โรงงานทัว่ไป 18 21 
รวม (รอ้ยละ) 100 100 
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