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ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท จดัการและพัฒนาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย  
(กลุ่มกิจการ) และงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้ าของบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้จ่าย
ค่าตอบแทนตามอตัราที่ก าหนดในเบื้องต้น เนื่องจากหน่วยงานของรฐัอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัให้บรษิทัเช่าหรอืบรหิาร และการ
พจิารณาอตัราผลตอบแทน ซึ่งอตัราผลตอบแทนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงั ทัง้นี้ ข้าพเจ้ามไิดแ้สดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไข 
ในเรื่องนี้  



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ไดร้ะบุเรื่องการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของค่าความ
นิยมเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนของค่าความ
นิยม 
 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมคี่าความนิยมที่
แสดงเป็นสนิทรพัย์อยู่ในงบการเงนิรวมจ านวน 103.3 ล้านบาท 
ซึ่งเกดิจากบรษิทัย่อยของบรษิัทได้ซื้อส่วนไดเ้สยีในบรษิัทแห่งหนึ่ง
ในปี พ.ศ. 2558  
 

ค่าความนิยมนี้สมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน ซึ่งอยู่ภายใต้สญัญา
การด าเนินงาน ดงันัน้ผลการด าเนินงานในอนาคตและอายุทีเ่หลอือยู่
ของสญัญาจงึมผีลกระทบต่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดยตรง 
ค่าความนิยมนี้ถูกก าหนดใหม้กีารทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี 
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

ฝ่ายบริหารได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของค่าความนิยม 
โดยใชว้ธิกีารค านวณมูลค่าจากการใช ้โดยมกีารประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 

การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของค่าความนิยมถูก
ก าหนดใหเ้ป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากมลูค่าของ
ค่าความนิยมมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ และมูลค่าทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัคนืขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจ
ที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร เช่น การประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตที่ กลุ่ มกิ จการคาด ว่าจะได้ รับ จากสินทรัพย์  
การคาดการณ์เกี่ยวกบัความผนัผวนที่อาจจะเกิดขึ้นกบัจ านวน
เงินหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต มูลค่าของ 
เงินตามเวลา และอัตราคิดลดที่เหมาะสม ในการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าวมีสมมติฐานที่ส าคัญในเรื่อง
ราคาขาย ปริมาณการขาย และอัตราคิดลด ตามที่ได้มีการ
เปิดเผยขอ้สมมตฐิานดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 15 เรื่องค่าความนิยม 
 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค านวณมูลค่าจากการใช้ที่จดัท าโดย
ฝ่ายบริหาร ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ ายบริหารเกี่ ยวกับแผนการ 
ด าเนินงานในอนาคต และได้ทดสอบความเหมาะสมของ
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บั ซึ่งประกอบ
ไปดว้ยการทดสอบขอ้สมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 
• การเปรยีบเทยีบขอ้มูลตวัเลขประมาณผลการด าเนินงานกบั

ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี  
• การเปรยีบเทยีบราคาขายและปรมิาณการขายใหส้อดคล้อง

กับที่ก าหนดในสัญญาการด าเนินงาน รวมถึงความ
สมเหตุสมผลของการปรบัราคาขายในอนาคต 

• การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ซึ่งมี
ความสมัพันธ์กับรายได้และสอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้น
จรงิในอดตี  

• การใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการประเมนิมลูค่าในส านักงานของ
ขา้พเจา้ท าการประเมนิความเหมาะสมของอตัราคดิลดทีใ่ช ้

• การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญั  

จากวธิกีารดงักล่าว ขา้พเจา้พบว่าข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบรหิาร
ใชใ้นการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของค่าความนิยมมี
ความสมเหตุสมผล 

 



 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการและ
บรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด  และถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว่้ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและ
บรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจา้ได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบ
บญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้
พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 58,211,264 578,213,162 15,710,367 540,945,900

เงนิลงทุนระยะสนั 8 510,683,539 404,276,814 64,151,866 55,053,467

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 9 502,201,865 444,237,325 358,663,795 299,579,642

สนิคา้คงเหลอื 10 25,632,024 13,343,706 8,806,562 -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 11 53,590,965 29,206,528 20,624,014 16,196,275

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,150,319,657 1,469,277,535 467,956,604 911,775,284

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 510,000,000 510,000,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 35.4 - - 1,600,000,000 1,600,000,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 13 171,563,875 177,633,381 183,868,514 190,426,863

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 15,260,947,303 14,382,226,848 15,003,101,135 14,106,295,465

คา่ความนิยม 15 103,283,004 103,283,004 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 16 3,531,073,066 3,643,973,788 52,308,271 54,184,108

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 17 24,066,442 21,935,597 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 18 939,626,134 342,571,735 896,039,675 289,062,198

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 20,030,559,824 18,671,624,353 18,245,317,595 16,749,968,634

รวมสินทรพัย์ 21,180,879,481 20,140,901,888 18,713,274,199 17,661,743,918

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

    (                                                 )                       (                                                 )

งบการเงินรวม
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 19.1 305,000,000 814,000,000 - 580,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 20 317,335,733 147,205,473 251,936,202 101,460,062

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 1,319,365,043 98,782,240 1,295,938,218 89,186,017

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

  - สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 21 1,899,442 2,120,878 1,899,442 2,120,878

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   - สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 19.2 826,200,000 826,200,000 634,000,000 634,000,000

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 103,707,151 118,460,134 71,959,841 98,430,668

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 23 190,794,795 163,187,352 148,028,260 113,407,971

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 24 66,125,076 59,403,122 40,833,812 37,114,058

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,130,427,240 2,229,359,199 2,444,595,775 1,655,719,654

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 21 1,251,792 1,785,186 1,251,792 1,785,186

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.2 3,830,000,000 3,166,200,000 3,830,000,000 2,974,000,000

หุน้กู้ 19.3 2,398,362,741 2,397,954,566 2,398,362,741 2,397,954,566

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร - 862,203,611 - 862,203,611

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 17 341,296,654 364,610,967 47,953,455 45,005,082

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 25 209,847,913 150,460,939 154,884,483 107,575,717

ประมาณการหนีสนิระยะยาว 26 29,353,211 20,786,080 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 27 226,524,407 142,390,816 183,673,743 103,663,855

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 7,036,636,718 7,106,392,165 6,616,126,214 6,492,188,017

รวมหนีสิน 10,167,063,958 9,335,751,364 9,060,721,989 8,147,907,671

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

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

   ทุนทอีอกและชําระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 166,500,000 166,500,000 166,500,000 166,500,000

                  - ทุนสาํรองสมัปทาน 28 393,729,177 351,481,143 61,515,707 52,222,751

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,469,124,482 6,293,040,408 5,614,287,355 5,481,478,094

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 29 8,001,720 11,387,974 8,001,720 11,387,974

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 10,839,602,807 10,624,656,953 9,652,552,210 9,513,836,247

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 174,212,716 180,493,571 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,013,815,523 10,805,150,524 9,652,552,210 9,513,836,247

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 21,180,879,481 20,140,901,888 18,713,274,199 17,661,743,918

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

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

รายได้ 35

รายไดจ้ากการขายนําดบิ 2,844,696,384 2,393,819,753 2,884,870,146 2,434,127,657

รายไดจ้ากการขายนําประปา 1,503,160,203 1,438,401,964 404,257,647 376,608,687

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใต้สญัญาสมัปทาน 203,125,375 232,570,908 - -

รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิาร 129,096,397 156,196,427 120,448,415 142,034,069

รวมรายได้จากการขายและบริการ 4,680,078,359 4,220,989,052 3,409,576,208 2,952,770,413

รายไดอ้นื 31 49,192,818 34,335,133 196,691,211 167,282,997

รวมรายได้ 4,729,271,177 4,255,324,185 3,606,267,419 3,120,053,410

ค่าใช้จ่าย 35

ต้นทุนขายนําดบิ 1,396,159,513 944,243,793 1,429,281,441 973,079,878

ต้นทุนขายนําประปา 985,438,250 912,597,462 356,787,695 312,904,810

ต้นทุนคา่ก่อสรา้งภายใต้สญัญาสมัปทาน 203,125,375 232,570,908 - -

ต้นทุนคา่เช่าและคา่บรกิาร 121,712,085 135,211,039 101,288,702 106,860,741

รวมต้นทุนขายและบริการ 2,706,435,223 2,224,623,202 1,887,357,838 1,392,845,429

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 15,374,124 10,097,242 13,465,265 7,840,004

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 523,146,042 472,430,465 374,414,430 329,365,948

ต้นทุนทางการเงนิ 166,052,431 157,212,055 151,066,468 117,185,312

รวมค่าใช้จ่าย 3,411,007,820 2,864,362,964 2,426,304,001 1,847,236,693

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,318,263,357 1,390,961,221 1,179,963,418 1,272,816,717

ภาษเีงนิได้ 33 (262,357,904) (261,187,123) (218,122,983) (228,096,859)

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 1,055,905,453 1,129,774,098 961,840,435 1,044,719,858

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 25 (34,841,588) - (26,437,683) -

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 33 6,968,318 - 5,287,537 -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (27,873,270) - (21,150,146) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลกูคา้ (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี (31,259,524) (3,386,254) (24,536,400) (3,386,254)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,024,645,929 1,126,387,844 937,304,035 1,041,333,604

การแบง่ปันกาํไรสุทธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,044,793,450 1,117,521,523 961,840,435 1,044,719,858

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 11,112,003 12,252,575 - -

1,055,905,453 1,129,774,098 961,840,435 1,044,719,858

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,013,533,926 1,114,135,269 937,304,035 1,041,333,604

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 11,112,003 12,252,575 - -

1,024,645,929 1,126,387,844 937,304,035 1,041,333,604

กาํไรต่อหุ้น 34

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.63 0.67 0.58 0.63

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นทีได้ รวม รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลูกค้า องคป์ระกอบอืนของ ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

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

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

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - - (732,038,344) - - (732,038,344) (19,104,760) (751,143,104)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบัปี 28 - - - 52,719,001 (52,719,001) - - - - -

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

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 351,481,143 6,293,040,408 11,387,974 11,387,974 10,624,656,953 180,493,571 10,805,150,524

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - - (798,588,072) - - (798,588,072) (17,392,858) (815,980,930)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบัปี 28 - - - 42,248,034 (42,248,034) - - - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,016,920,180 (3,386,254) (3,386,254) 1,013,533,926 11,112,003 1,024,645,929

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 393,729,177 6,469,124,482 8,001,720 8,001,720 10,839,602,807 174,212,716 11,013,815,523

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 
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(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นทีได้ รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลูกค้า องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สุทธิ ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

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

เงนิปันผลจา่ย 30 - - - - (732,038,344) - - (732,038,344)

การจดัสรรทนุสํารองสมัปทานสําหรบัปี 28 - - - 12,906,325 (12,906,325) - - -

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

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 52,222,751 5,481,478,094 11,387,974 11,387,974 9,513,836,247

เงนิปันผลจา่ย 30 - - - - (798,588,072) - - (798,588,072)

การจดัสรรทนุสํารองสมัปทานสําหรบัปี 28 - - - 9,292,956 (9,292,956) - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 940,690,289 (3,386,254) (3,386,254) 937,304,035

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 61,515,707 5,614,287,355 8,001,720 8,001,720 9,652,552,210

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,318,263,357 1,390,961,221 1,179,963,418 1,272,816,717

รายการปรบักระทบกาํไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน 

      ค่าเสอืมราคา 13 และ 14 504,402,769 432,019,718 474,520,664 401,632,215

      ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 16 323,744,202 304,107,746 9,633,595 8,686,839

      รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลูกคา้ (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254)

      (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,247,093) 512,966 (1,252,230) 512,966

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน 16 - 860,000 - -

      กาํไรจากการขายเงนิลงทุนเผอืขาย - (127,780) - (127,780)

      ประมาณการหนีสนิระยะยาว 26 18,905,935 (588,697)           - -

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 53,075,607 18,185,685 35,225,881 12,681,831

      รายไดเ้งนิปันผล 31 - - (120,359,983) (126,581,983)

      รายไดด้อกเบยี 31 (8,824,348) (6,989,137) (44,420,893) (16,301,893)

      ค่าใชจ่้ายดอกเบยี 164,895,189 155,969,725 149,909,225 115,904,051

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสินทรพัย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 2,369,829,364 2,291,525,193 1,679,833,423 1,665,836,709

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

     ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื (57,964,540) (36,812,947) (59,084,153) (26,070,055)

     สนิคา้คงเหลอื (12,288,318) (275,080) (8,806,562) -

     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (3,376,053) 27,833,886 (4,306,153) (2,440,217)

     สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 2,160,459 (26,335,970) (7,779,479) (3,246,245)

การเปลยีนแปลงในหนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

     เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 170,130,260 7,477,323 150,476,140 4,176,637

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,125,786 (16,977,829) 35,138,632 (6,239,742)

     หนีสนิหมนุเวยีนอนื 7,000,918 (13,251,900) 3,651,620 (7,130,845)

     จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 (28,530,221) (2,786,739) (14,354,798) (1,755,398)

     จา่ยประมาณการหนีสนิระยะยาว 26 (10,338,804) (11,813,761) - -

     หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 84,133,591 (138,372,576) 80,009,889 (137,744,134)

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 2,548,882,442 2,080,209,600 1,854,778,559 1,485,386,710

     จา่ยภาษเีงนิได้ (315,179,389) (312,057,154) (236,357,899) (224,183,740)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,233,703,053 1,768,152,446 1,618,420,660 1,261,202,970

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั (776,587,622)     (1,067,580,045)   (9,098,399)        (160,737,041)

    เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนระยะสนั 670,180,896 1,056,470,219 - 145,127,780

    เงนิสดรบัจากดอกเบยี 7,407,626 5,923,878 44,299,307 16,166,511

    เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 12 - - 120,359,983 126,581,983

    เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 2,717,586 18,158,226 2,709,724 18,158,226

    เงนิสดจา่ยเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (2,325,774) (218,387) (2,513,093) (235,976)

    เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวร และจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง (1,266,725,890) (480,475,196) (1,255,941,267) (428,993,527)

    เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (198,733,479)     (244,406,111)      (7,757,758)        (12,720,077)

    เงนิสดจา่ยค่าพฒันาแหล่งนําตน้ทุนโครงการก่อสรา้ง 18 (299,000,000)     - (299,000,000)     -

    เงนิสดรบัคนืค่าก่อสรา้ง - 529,238,341 - 529,238,341

    เงนิสดจา่ยดอกเบยีทรีวมเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยท์เีขา้เงอืนไข (59,354,670) (70,421,411) (59,354,670) (70,421,411)

    เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - - (1,600,000,000)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,922,421,327) (253,310,486) (1,466,296,173) (1,437,835,191)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

    เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 19.1 6,943,000,000 4,409,000,000 5,741,000,000 3,560,000,000

    เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 19.1 (7,452,000,000) (3,678,000,000) (6,321,000,000) (2,990,000,000)

    เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.2 1,490,000,000 1,600,000,000 1,490,000,000 1,600,000,000

    เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.2 (826,200,000) (2,408,200,000) (634,000,000) (616,000,000)

    เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 22 (2,367,030) (330,637) (2,367,030) (330,637)

    เงนิปันผลจ่าย (815,912,646) (750,973,359) (798,519,938) (731,868,661)

    เงนิสดจา่ยดอกเบยี (167,803,948) (145,602,783) (152,473,052) (108,843,256)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (831,283,624) (974,106,779) (677,360,020) 712,957,446

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ (520,001,898) 540,735,181 (525,235,533) 536,325,225

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 58,211,264 578,213,162 15,710,367 540,945,900

ข้อมูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสด

    เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 1,300,437,818 252,131,294 1,294,247,874 251,766,301

    เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 21,380,884 9,231,232 4,144,003 -

    การซอืสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 1,612,200 - 1,612,200 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 82 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจ ากัดและเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
อาคารอสีทว์อเตอร ์ชัน้ 23-26 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มกจิการ 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลัก คือ พัฒนาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย  
ขายน ้าดบิ รวมถงึการผลติและขายน ้าประปา  
 
งบการเงนิรวมนี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยดงัต่อไปนี้ 
 

  จดัตัง้ข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 
   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยตรง     
บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลติและขายน ้าประปา  
   การลดน ้าสญูเสยี และลงทุน 
   ในกจิการประปา 4 แห่ง 

 
 

ไทย 

 
 

100 

 
 

100 
     
บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน)     
บรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จ ากดั ผลติและขายน ้าประปา ไทย 100 100 
บรษิทั ประปาบางปะกง จ ากดั ผลติและขายน ้าประปา ไทย 100 100 
บรษิทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั ผลติและขายน ้าประปา ไทย 100 100 
บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั ผลติและขายน ้าประปา ไทย 90.07 90.07 
 
งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัเิมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการของบรษิทั 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ  
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคญั
และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิการเปิดเผย
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที่ 4 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่ ี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ  
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2  
   (ปรบัปรุง 2561) 

เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่22 เรื่อง รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้ไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

17 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ  

ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

2.2.2.1 เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
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 

 
มาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตัด
รายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชป้ีองกนั
ความเสีย่ง และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้ 
 

2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญา
เช่าเกือบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่า
การเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่า
ระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (Modified 
retrospective) ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้น ผู้บริหารคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่ส าคญัจากการรบัรูห้นี้สนิและสนิทรพัย์สทิธิการใช้ตามสญัญาเช่าเกี่ยวกบัสญัญาเช่าซึ่งเคยจดั
ประเภทเป็น ‘สญัญาเช่าด าเนินงาน’ ดงันี้ 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่าจะรบัรู้ตามภาระผูกพนัของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมส่วนเพิม่ของ 

ผูเ้ช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 จ านวน 458.5 ลา้นบาท 
- สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะรบัรูเ้ท่ากบัมูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จ านวน 

458.5 ลา้นบาท 
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2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ฉบบัอื่นๆ 

 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธิบายเกี่ยวกบัการรบัรูผ้ลกระทบทาง
ภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือ
เหตุการณ์ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล  
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ  
การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์) ได้อธิบายเกี่ยวกบัวธิกีารบญัชสี าหรบักรณีที่มี
การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้
โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มกีารแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและ
ดอกเบีย้สุทธสิ าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ไดอ้ธบิายว่าหากสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข
ทีเ่กดิจากเงนิทีกู่้มาโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพรอ้มใชไ้ด้ตามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขาย ยอดคงเหลอืของ
เงนิทีกู่ม้าโดยเฉพาะดงักล่าว กจิการตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทาง
ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละ
สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิีการทางภาษี เงนิได้  
ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กจิการต้องสมมตว่ิาหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษทีีม่คีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้

เกีย่วกบัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการ
พจิารณา 

- หากกจิการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีห่น่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบัวธิกีารทางภาษีทีม่ ี
ความไม่แน่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กจิการตอ้งประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทีเ่คยอ้างองิใน
การใช้ ดุลยพินิจหรอืประมาณการมกีารเปลี่ยนแปลงไป หรอืข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลย
พนิิจหรอืประมาณการ 
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้ 
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2.3 บญัชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ก) บรษิทัย่อย 
 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุม กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่ วนัที่กลุ่มกจิการมอี านาจใน
การควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน  โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อ 
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 
 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตาม สัดส่วน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุมในเงินลงทุนนัน้ เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ส่วนต่างที่เกิดขึน้จะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่ แรกในการบนัทึก
บัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า  
หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

ค) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลอื และก าไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิใน
รายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน้จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงนิน าเสนอในสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของกจิการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 

รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รายการ  
 

รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้
ก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไร
หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม และเงนิลงทุนระยะสัน้อื่น
ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที่ไดม้า 
 

2.6 ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  
 

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช าระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญัจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนหกัค่า
เผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า  
 

ราคาทุนของสนิค้าค านวณโดยวธิีราคาถวัเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้อประกอบดว้ยราคาซื้อ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการซื้อสนิคา้ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด มูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายได้หกั
ดว้ยค่าใชจ้่ายในการขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชคี่าเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยั และเสื่อมคุณภาพเท่าทีจ่ าเป็น 

 

2.8 เงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และการร่วมค้า รบัรูมู้ลค่าเริม่แรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึง
มลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายทางตรงอื่นๆ 
 

เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 

เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม รายการก าไรและขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน รายการก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขายรบัรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขายนัน้ออกไป 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า 
 

เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ด้รบัจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง
ผลสะสมของรายการก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจา้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบก าไรขาดทุน กรณีที่จ าหน่ายเงนิลงทุนที่ถอืไวใ้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชี
ของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
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2.9 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่คืออาคารส านักงานให้เช่า ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จาก
รายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ  
 
หลงัจากการรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
 
ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อปันส่วน
ราคาทุนตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวด้งันี้  
 
อาคาร  20 ปี และ 35 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร  10 ปี 
 

2.10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อม
ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 
 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้  
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิใน
อนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาทุน
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
โรงสบูน ้า 20 ปี และ 35 ปี 
อาคาร  20 ปี และ 35 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร และอาคารเช่า 5 ปี และ 10 ปี แต่ไม่เกนิอายุสญัญาเช่า 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  
   - ท่อส่งน ้า 30 ปี และ 40 ปี 
   - ระบบผลติน ้าประปา 5 ปี 15 ปี และ 20 ปี 
   - เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 ปี 
อุปกรณ์ส านักงาน 3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
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2.11 ค่าความนิยม 

 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า  
ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย
ทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดที่กลุ่มกจิการทีใ่ช้ในการ
ประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 
 

2.12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 
ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร คอื ขอ้ตกลงระหว่างภาครฐั (ผูใ้หส้มัปทาน) กบัเอกชน (ผูป้ระกอบการ) ทีใ่หผู้ป้ระกอบการเป็นผูก่้อสรา้ง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการสาธารณะหรอืเพื่อยกระดบัโครงสร้างพื้นฐาน การด าเนินการ และการบ ารุงรกัษาโครงสร้าง
พืน้ฐานในช่วงเวลาทีร่ะบุไว ้ซึ่งผูป้ระกอบการจะไดร้บัค่าบรกิารตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทานจะมกีารควบคุม
หรอืก ากับดูแลประเภทของบริการที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บรกิาร กลุ่มผู้ที่ได้รบั
บรกิาร และราคาการใหบ้รกิาร และผูใ้หส้มัปทานควบคุมส่วนไดเ้สยีคงเหลอืทีส่ าคญัในโครงสรา้งพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของขอ้ตกลงไม่ว่าโดยการเป็นเจา้ของ การไดร้บัประโยชน์ หรอืวธิอีื่นใด  
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจการในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างหรือยกระดบัการให้บรกิาร จะบันทึกรายได้และต้นทุนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งหรอืการยกระดบัการใหบ้รกิาร โดยอ้างองิกบัขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้ง โดยรบัรูส้ ิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั
หรอืคา้งรบัส าหรบัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์ทางการเงินหากกลุ่มกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญา 
ทีจ่ะได้รบัเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นจากผู้ให้สมัปทาน และรบัรูส้นิทรพัย์ไม่มตีวัตนหากกลุ่มกิจการสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐานและได้รบัสทิธ ิ(ใบอนุญาต) ในการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากผู้ใชบ้รกิารสาธารณะ ซึ่งสทิธใินการเรยีกเก็บค่าบรกิารจาก
ผู้ใช้บรกิารสาธารณะไม่ใช่สทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขที่จะได้รบัเงนิสด เนื่องจากจ านวนเงนิดงักล่าวขึ้นอยู่กบั จ านวนการใช้
บรกิารสาธารณะ ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัช าระค่าบรกิารส าหรบัการก่อสรา้งบางส่วนเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิและบางส่วนเป็น
สินทรพัย์ไม่มีตัวตน กลุ่มกิจการบันทึกแต่ละองค์ประกอบของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัแยกจากกัน ส าหรบัรายได้และต้นทุน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใหบ้รกิาร จะรบัรูเ้ป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเมื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ตามเงื่อนไขสญัญา  
 
ภาระผูกพนัตามสญัญาในการบ ารุงรกัษาหรอืปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ม่ใช่เป็นการปรบัปรุงเพื่อยกระดบั จะรบัรู้
และวดัมลูค่าดว้ยจ านวนประมาณการทีด่ทีีสุ่ดของรายจ่ายทีต่อ้งน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิน้งวดบญัชี 
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2.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน 
 
สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานเป็นสทิธทิีไ่ดม้าจากขอ้ตกลงสมัปทานในการใหบ้รกิารผลติและขายน ้าประปาจาก
ภาครฐั ตามนโยบายการบญัชทีีก่ล่าวไวใ้นขอ้ 2.12 สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานตดัจ าหน่ายในก าไรขาดทุนตาม
วธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาสมัปทาน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน โดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้า
และตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไว ้10 ปี 
 

2.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจการไม่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิการ
จะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนที่ 
สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้นงบ
ก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิได้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรู้โดยตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั
ใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การน า
กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรบัรู้เริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี้สนิที่เกดิจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ  
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษ ี
เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.16 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยมืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ไดร้บัหกัดว้ยต้นทุนการจดัท ารายการที่เกิดขึน้  เงนิกู้ยมืวดัมูลค่าใน
เวลาต่อมาดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
กลุ่มกิจการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ได้มกีารปฏิบตัิ ตามแล้ว หรอื 
ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิทีส่ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิการอื่นและ
สิง่ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมาจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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2.17 ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มาทัว่ไปและที่กู้มาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต

สนิทรพัย์ที่เขา้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท าให้พร้อมใชห้รอืพรอ้มที่จะขายไดต้ามประสงค์ ) ต้องน ามา

รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรายไดจ้ากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงนิกู้ยมืทีกู่้มาโดยเฉพาะ การรวม

ต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ใน

สภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง 

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.18 สญัญาเช่าระยะยาว  
 
สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
เงนิทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 
การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวน
เงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สนิและค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึ
หกัจากค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 
 
สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 
สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีจ่่ายตาม
สญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิโดย
ใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดัมลูค่าลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิ
เริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 
รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

 
2.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

(ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ี
เช่น ค่าจ้าง เงนิเดือน ลาประจ าปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัสและค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานปัจจุบัน  
ซึง่จะรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี้สนิ
ดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
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(ข) โครงการสมทบเงนิ 

 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามเกณฑ์และข้อก าหนดของพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีต่้องจ่ายช าระเพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะ
ถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ 
 

(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้ 
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรฐับาลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกับสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก าหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
 ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 

 
(ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

 
กลุ่มกจิการจดัให้มผีลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานเมื่อมอีายุงานครบตามทีก่ าหนดในนโยบายของบรษิทั โดยจะ
รบัรูห้นี้สนิส าหรบัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัทีส่ิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้  
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรู้ทนัทใีนก าไร
หรอืขาดทุน 
 

2.20 ประมาณการหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  
ซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ
จ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระ
ผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

27 

 
2.21 การรบัรู้รายได้ 

 
รายได้รบัรู้เมื่อกลุ่มกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยการส่งมอบสินค้าหรอืบรกิารที่สญัญาว่าจะให้แก่ลูกค้า  
การส่งมอบเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ การควบคุมในสนิคา้และบรกิารได้โอนไปยงัลูกค้าเมื่อ  
มกีารส่งมอบสนิคา้หรือบรกิารให้ลูกคา้ โดยการส่งมอบสนิคา้จะเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งสนิค้าไปยงัสถานที่ทีก่ าหนด ลูกหนี้จะถูก
บนัทกึเมื่อสนิคา้และบรกิารไดส้่งมอบซึง่เป็นภาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
รายได้จะรบัรู้ด้วยจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด กลุ่มกิจการใช้ประสบการณ์ในอดีตในการ
ประมาณการส่วนลดและเงนิคนื จ านวนของสิง่ตอบแทนที่ผนัแปรจะรวมเป็นรายไดเ้ฉพาะในกรณีทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ในระดบัสงูมากว่าจะไม่มกีารกลบัรายการทีม่นีัยส าคญั 
 
สนิคา้หรอืบรกิารที่แตกต่างกนัแต่น ามาขายรวมกนั มกีารรบัรูร้ายการแยกกนั ส่วนลดหรอืเงนิคนืจากราคาตามสญัญาจะถูก 
ปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสนิคา้หรอืบรกิาร 
 

2.22 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

2.23 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ส่วนงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 

3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ การเปลี่ยนแปลงของ
อตัราดอกเบี้ย แผนการจดัการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจงึมุ่งเน้นแสดงหาวธิีการลดผลกระทบที่ท าให้เสยีหายต่อ  
ผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้โดยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 
 
3.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อทีเ่กี่ยวเนื่องกบัลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบรหิารควบคุมความเสีย่งนี้โดย 
การก าหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชื่อทีเ่หมาะสม ดงันัน้กลุ่มกจิการจงึไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสยีหายที่
เป็นสาระส าคญัจากการใหส้นิเชื่อ ถงึแมว่้ากลุ่มกจิการมกีารกระจุกตวัทีก่ลุ่มลูกหนี้รายใหญ่จ านวนน้อยราย แต่เน่ืองจาก
ลูกหนี้กลุ่มดงักล่าวเป็นภาครฐั ฝ่ายบรหิารเหน็ว่าความเสีย่งดา้นดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า จ านวนเงินสูงสุดทีก่ลุ่มกจิการ
อาจตอ้งสญูเสยีจากการใหส้นิเชื่อ คอื มลูค่าตามบญัชขีองลูกหนี้การคา้ ลูกหนี้อื่นทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคญัอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงนิ และเงินกู้ยืมระยะสัน้  
และระยะยาว ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
กระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอื
มอีตัราดอกเบี้ยคงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั กลุ่มกจิการมไิดใ้ชเ้ครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
ในการจดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 

 
3.2 มูลค่ายุติธรรม 

 
มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
- ขอ้มลูระดบัที ่1 มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์

หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั  
- ขอ้มลูระดบัที ่2 มูลค่ายุติธรรมของของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ขอ้มูลทีส่ามารถ

สงัเกตไดอ้ย่างมนีัยส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
- ข้อมูลระดบัที่ 3 มูลค่ายุติธรรมของของของสินทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจาก

ขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด  
 
กลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์  
ในอดีตและปัจจยัอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ การประมาณการ  
ทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ ไดแ้ก่ 
 
4.1 มูลค่าจากการใช้สินทรพัย ์

 
มูลค่าจากการใชส้นิทรพัย์ คอืมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บัจากการใชส้นิทรพัย์และท าการปรบั
ลดโดยอตัราคดิลด ประมาณการกระแสเงนิสดตามประมาณการทางการเงนิส าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของการใชท้รพัย์สนิหรอื
ตามอายุสมัปทานทีเ่หลอือยู่ทีไ่ดอ้นุมตัแิล้วโดยผูบ้รหิาร โดยคดิค านวณขึน้จากประมาณการอตัราการเตบิโตทางธุรกจิ ซึ่งจะ  
ไม่สูงไปกว่าก าลังการผลิต และความต้องการของผู้ใช้น ้ า สมมติฐานหลักที่ใช้ในการค านวณหามูลค่าจากการใช้คืออัตรา  
การเติบโต อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้และอัตราก าไรขัน้ต้น ผู้บริหารก าหนดอัตราดังกล่าวจากผลการด าเนินงานในอดีต  
ความคาดหวงัของการพฒันาตลาด และแผนทางธุรกจิ อตัราคดิลดทีใ่ชเ้ป็นอตัราก่อนหกัภาษีและปรบัสะทอ้นความเสีย่งเฉพาะ
ของธุรกิจโดยค านึงถึงระยะเวลาที่เหลือในการใช้สินทรพัย์แล้ว โดยวิธีการดงักล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก
โครงสรา้งรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน อตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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ส าหรบัการพจิารณาการดอ้ยค่าของสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน กลุ่มกิจการพจิารณาในระดบัหน่วยสนิทรพัย์ 
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดซี่งเป็นสมัปทานการผลติน ้าประปาทีไ่ดร้บัในแต่ละพื้นที ่โดยก าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากมลูค่าจาก 
การใช้ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุการได้รบัสมัปทานที่เหลืออยู่ของ  
แต่ละสญัญา โดยรายไดค้ านวณจากปรมิาณการใชน้ ้า โดยประมาณอตัราการเตบิโตตามความต้องการของผูใ้ชน้ ้าในแต่ละพืน้ที่
ซึ่งจะไม่สูงไปกว่าก าลงัการผลติ และอตัราค่าน ้าตามที่ก าหนดในสญัญา โดยกลุ่มกจิการใชอ้ตัราต้นทุนของเงนิลงทุนถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักก่อนภาษรีอ้ยละ 10.56 ต่อปีในการคดิลดกระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัดงักล่าว 
 
นอกจากนี้กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสด พจิารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการตามรายละเอยีดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 15 

 
4.2 ผลประโยชน์พนักงาน  

 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัจากโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัทีใ่ชใ้นการค านวณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิานหลายตวั เช่น อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนักงาน อตัรา
การเพิม่ขึน้ของราคาทอง รวมถงึขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัอตัราคดิลด การเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมตฐิานเหล่านี้จะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการได้พจิารณาอตัราคดิลดที่เหมาะสม  
ซึ่งไดแ้ก่อตัราดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนั 
โดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีจ่ะจ่ายภาระผูกพนัให้แก่พนักงาน และวนัครบก าหนด
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนั 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัส าหรบัภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นซึ่งอา้งองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 
 

4.3 ความไม่แน่นอนท่ีส าคญั 
 
กลุ่มกจิการมคีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกบัอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้า 2 โครงการตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 38 ซึ่งฝ่ายบรหิารได้ใชดุ้ลยพนิิจในการบนัทกึค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนโครงการในงบการเงนิโดยใชอ้ตัราค่าตอบแทน
จากประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบนั   

 
5 การจดัการเงินทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบรหิารทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
กจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อ
ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไว้หรอืปรบัโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 

 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกั คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย โดยมสี่วนงานทีร่ายงานแบ่งตามกจิกรรมทางธุรกจิ ซึ่งประกอบด้วย การขายน ้าดบิ การผลติและขายน ้าประปา  
การบรหิารกจิการประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร ส าหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การใหเ้ช่าอาคารส านักงาน จะแสดง
รวมในรายการอื่น ๆ 
 
กลุ่มกจิการมกีารด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตรเ์ดยีวคอื ประเทศไทยจงึไม่มกีารน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์ 
 
กลุ่มกจิการบนัทกึรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดยีวกบัการขายใหแ้ก่บุคคลภายนอก ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้น 
การด าเนินงาน วดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน  
 
ขอ้มลูตามส่วนงานด าเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2562 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจการ 

ผลิตและขาย           
ธรุกิจ 

การบริหาร งานวิศวกรรม   ตดัรายการ  
 น ้าดิบ น ้าประปา กิจการประปา บริการ อื่น ๆ ระหว่างกนั รวม 
        
รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 2,844,696,384 1,692,752,261 26,949,280 57,096,011 58,584,423 - 4,680,078,359 

รายได้ระหว่างส่วนงาน 40,173,762 - 238,100,424 - 55,385,298 (333,659,484) - 

รวมรายได้ 2,884,870,146 1,692,752,261 265,049,704 57,096,011 113,969,721 (333,659,484) 4,680,078,359 
        
ต้นทุนขายและบริการ (1,429,281,441) (1,234,867,363) (207,422,003) (60,225,281) (108,298,619) 333,659,484 (2,706,435,223) 

        

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานของส่วนงาน 1,455,588,705 457,884,898 57,627,701 (3,129,270) 5,671,102 - 1,973,643,136 

        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       49,192,818 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (15,374,124) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (523,146,042) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (166,052,431) 

ภาษเีงนิได ้       (262,357,904) 

ก าไรสุทธิ       1,055,905,453 

        
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
- ณ จุดใดจุดหน่ึง (point in time) 2,884,870,146 1,503,160,203 251,516,388 - - (40,173,762) 4,599,372,975 
- ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - 189,592,058 13,533,316 57,096,011 113,969,721 (293,485,722) 80,705,384 

รวมรายได้ 2,884,870,146 1,692,752,261 265,049,704 57,096,011 113,969,721 (333,659,484) 4,680,078,359 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2561 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจการ 

ผลิตและขาย           
ธรุกิจ 

การบริหาร งานวิศวกรรม   ตดัรายการ  

 น ้าดิบ น ้าประปา กิจการประปา บริการ อื่น ๆ ระหว่างกนั รวม 

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

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

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

ต้นทุนขายและบริการ (973,079,878) (1,184,313,780) (214,214,806) (58,372,229) (102,103,183) 307,460,674 (2,224,623,202) 
        

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานของส่วนงาน 1,461,047,779 463,182,917 39,535,801 (2,635,325) 35,234,678 - 1,996,365,850 
        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       34,335,133 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (10,097,242) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (472,430,465) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (157,212,055) 

ภาษเีงนิได ้       (261,187,123) 

ก าไรสุทธิ       1,129,774,098 

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
- ณ จุดใดจุดหน่ึง (point in time) 2,434,127,657 1,438,401,964 230,274,432 - - (40,307,904) 4,062,496,149 
- ตลอดช่วงเระยะวลา (over time) - 209,094,733 23,476,175 55,736,904 137,337,861 (267,152,770) 158,492,903 

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

 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มกิจการมีรายได้ส่วนใหญ่จากหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรฐับาล เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึง่เกดิจากส่วนงาน การขายน ้าดบิ การผลติและขายน ้าประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร โดยมรีายไดส้ าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 3,114.1 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 2,773.3 ลา้นบาท) 
 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

เงนิสดในมอื 836,000 804,000 277,000 275,000 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 3,430,820 1,017,660 3,399,708 986,548 
 - ประเภทออมทรพัย ์ 53,922,997 47,131,893 12,030,757 10,443,132 
 - ประเภทฝากประจ า 21,447 529,259,609 2,902 529,241,220 
 58,211,264 578,213,162 15,710,367 540,945,900 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.38 - 1.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561: ร้อยละ 
0.38 - 1.20 ต่อปี) เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ ามอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.75 - 0.80 ต่อปี (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 
0.80 - 1.75 ต่อปี) 
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8 เงินลงทุนระยะสัน้ 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

เงนิฝากประจ ากบัสถาบนัการเงนิ 110,202,786 46,226,632 - - 
เงนิฝากประจ าตามขอ้ก าหนดสญัญาสมัปทาน 400,480,753 358,050,182 64,151,866 55,053,467 
 510,683,539 404,276,814 64,151,866 55,053,467 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิฝากประจ ามีอายุ 12 เดือน และมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 1.37 - 1.70 ต่อปี (พ.ศ. 2561: ร้อยละ 0.75 - 
1.60 ต่อปี)  
 
เงนิฝากประจ าตามข้อก าหนดสญัญาสมัปทาน เป็นเงนิฝากที่จดัสรรไว้เป็นทุนส ารองตามข้อก าหนดของสญัญาสมัปทานประกอบ
กจิการประปา (หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28) 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนระยะสัน้ระหว่างปีมดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 404,276,814 393,039,207 55,053,467 39,316,426 
ลงทุนเพิม่ระหว่างปี 776,587,621 1,067,580,045 9,098,399 160,737,041 
ไถ่ถอนระหว่างปี (670,180,896) (1,056,342,438) - (145,000,000) 
ราคาตามบญัชปีลายปี 510,683,539 404,276,814 64,151,866 55,053,467 
 

9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ลูกหนี้การคา้ 475,345,887 420,604,028 327,331,213 271,768,181 
ลูกหนี้อื่น     
- บุคคลภายนอก  1,252,674 833,269 1,251,963 708,321 
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.2) 19,449 16,274 10,483,261 9,419,406 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 25,063,688 22,705,337 19,077,191 17,605,316 
อื่น ๆ 520,167 78,417 520,167 78,418 
 502,201,865 444,237,325 358,663,795 299,579,642 
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ลูกหนี้การคา้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้ว     
   - บุคคลภายนอก  131,579,074 119,656,014 130,378,661 113,161,932 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.2) 202,705,116 165,071,354 194,395,775 156,154,696 
รวมลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 334,284,190 284,727,368 324,774,436 269,316,628 
     

ลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็     
   - บุคคลภายนอก 1,081,173 908,734 - - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.2) 139,980,524 134,967,926 2,556,777 2,451,553 
รวมลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 141,061,697 135,876,660 2,556,777 2,451,553 
     
 475,345,887 420,604,028 327,331,213 271,768,181 
 
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้วสามารถวเิคราะห์ตามอายุลูกหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 329,235,686 259,756,298 319,800,051 249,410,366 
เกนิก าหนดไม่เกนิ 3 เดอืน 777,296 20,700,397 706,432 16,800,642 
เกนิก าหนด 3 - 6 เดอืน 925,225 2,531,467 925,161 1,372,018 
เกนิก าหนด 6 - 12 เดอืน 1,525,638 902,131 1,522,447 896,527 
เกนิก าหนดมากกว่า 12 เดอืน 2,435,498 1,452,228 2,435,498 1,452,228 
 334,899,343 285,342,521 325,389,589 269,931,781 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (615,153) (615,153) (615,153) (615,153) 
 334,284,190 284,727,368 324,774,436 269,316,628 
 

10 สินค้าคงเหลือ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

น ้าดบิ 8,806,562 - 8,806,562 - 
อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 16,825,462 13,343,706 - - 
 25,632,024 13,343,706 8,806,562 - 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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11 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 19,234,123 76,585 - - 
ภาษซีื้อยงัไม่ถงึก าหนด 19,410,276 18,654,239 10,888,422 10,897,902 
ภาษมีลูค่าเพิม่รอรบัคนื 6,273,118 2,135,138 5,165,423 - 
อื่นๆ 8,673,448 8,340,566 4,570,169 5,298,373 
 53,590,965 29,206,528 20,624,014 16,196,275 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ทุนช าระแล้ว สดัส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรบั 

 ประเภท จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือบริษทั ธรุกิจ ในประเทศ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

           

บรษิทั ยนูิเวอร์แซล ยทูลีติีส้์ 
   จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลติและขายน ้าประปา 
การลดน ้าสญูเสยี และลงทุนในกจิการ
ประปา 4 แห่ง 

 
 

ไทย 510 510 100 100 510,000,000 510,000,000 120,359,983 126,581,983 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย       510,000,000 510,000,000 120,359,983 126,581,983 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

36 

 
13 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
  อาคารและส่วน  
 ท่ีดิน ปรบัปรงุอาคาร รวม 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 45,859,440 225,942,404 271,801,844 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (85,872,170) (85,872,170) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 45,859,440 140,070,234 185,929,674 
    

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 45,859,440 140,070,234 185,929,674 
ซื้อสนิทรพัย์ - 218,387 218,387 
ตดัจ าหน่าย - (470,388) (470,388) 
ค่าเสื่อมราคา - (8,044,292) (8,044,292) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 45,859,440 131,773,941 177,633,381 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 45,859,440 225,253,014 271,112,454 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (93,479,073) (93,479,073) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 45,859,440 131,773,941 177,633,381 
    

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 45,859,440 131,773,941 177,633,381 
ซื้อสนิทรพัย์ - 2,325,774 2,325,774 
ตดัจ าหน่าย - (601,780) (601,780) 
ค่าเสื่อมราคา - (7,793,500) (7,793,500) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 45,859,440 125,704,435 171,563,875 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 45,859,440 225,989,030 271,848,470 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (100,284,595) (100,284,595) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 45,859,440 125,704,435 171,563,875 
 
ค่าเสื่อมราคาจ านวน 7.8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 8.0 ลา้นบาท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิาร 
 
มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 287.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 285.8 ลา้นบาท)  
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรบัปรงุอาคาร รวม 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 48,024,548 244,513,893 292,538,441 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (93,147,096) (93,147,096) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,024,548 151,366,797 199,391,345 
    

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 48,024,548 151,366,797 199,391,345 
ซื้อสนิทรพัย์ - 235,976 235,976 
ตดัจ าหน่าย - (508,273) (508,273) 
ค่าเสื่อมราคา - (8,692,185) (8,692,185) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 48,024,548 142,402,315 190,426,863 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 48,024,548 243,768,978 291,793,526 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (101,366,663) (101,366,663) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,024,548 142,402,315 190,426,863 
    

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 48,024,548 142,402,315 190,426,863 
ซื้อสนิทรพัย์ - 2,513,093 2,513,093 
ตดัจ าหน่าย - (650,248) (650,248) 
ค่าเสื่อมราคา - (8,421,194) (8,421,194) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 48,024,548 135,843,966 183,868,514 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 48,024,548 244,564,273 292,588,821 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (108,720,307) (108,720,307) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,024,548 135,843,966 183,868,514 
 
ค่าเสื่อมราคาจ านวน 8.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 8.7 ลา้นบาท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิาร 
 
มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 308.5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 307.2 ลา้นบาท)  
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนมกีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคา ทีด่นิประเมนิโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยน า
ราคาขายของที่ดินที่เปรยีบเทียบกนัได้ในบรเิวณใกล้เคียงกันมาปรบัปรุง ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบั  2 ของล าดบัชัน้มูลค่า
ยุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 3.2) ส่วนอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารประเมนิโดยใช้วธิีรายได้ ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม  
อยู่ในระดับ 3 ของล าดับชัน้มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2) เนื่องจากใช้ข้อสมมติฐานที่ส าคัญจากข้อมูล 
ทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ค่าเช่าต่อตารางเมตร และประมาณการก าไรในอนาคต เป็นตน้ 
 
จ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

รายไดค้่าเช่าอาคารและบรกิาร 41,395,614 67,569,948 46,676,017 73,131,602 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโดยตรงทีเ่กดิจาก 
   อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึ่งก่อใหเ้กดิ 
   รายไดค้่าเช่าส าหรบังวด (40,930,844) (48,990,586) (46,151,961) (52,859,197) 
 464,770 18,579,362 524,056 20,272,405 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
    ส่วนปรบัปรุง      
  

ท่ีดิน 
 

โรงสูบน ้า 
 

อาคาร 
อาคารและ
อาคารเช่า 

เครื่องจกัร 
และอปุกรณ์ 

อปุกรณ์ 
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 498,102,267 1,602,569,582 539,728,053 300,100,041 9,952,991,337 364,016,561 3,164,102 5,026,486,513 18,287,158,456 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (378,673,522) (250,795,396) (219,688,195) (2,894,059,952) (314,333,090) (1,216,755) - (4,058,766,910) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 498,102,267 1,223,896,060 288,932,657 80,411,846 7,058,931,385 49,683,471 1,947,347 5,026,486,513 14,228,391,546 
          

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 498,102,267 1,223,896,060 288,932,657 80,411,846 7,058,931,385 49,683,471 1,947,347 5,026,486,513 14,228,391,546 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 1,760,000 67,500 4,094,120 28,265,786 19,259,872 4,820,000 535,383,682 593,650,960 
โอนสนิทรพัย ์ - 373,942,302 15,623,579 43,275,250 3,263,510,897 5,096,586 - (3,701,448,614) - 
จดัประเภทรายการใหม่ - - - (908,258) 499,040 908,258 - (1,416,000) (916,960) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (161,610) (952,227) (7,667,106) (20,029) - (6,122,300) (14,923,272) 
ค่าเสื่อมราคา - (57,410,563) (20,538,871) (23,532,177) (302,185,750) (18,285,879) (2,022,186) - (423,975,426) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 498,102,267 1,542,187,799 283,923,255 102,388,554 10,041,354,252 56,642,279 4,745,161 1,852,883,281 14,382,226,848 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 498,102,267 1,978,271,884 555,079,915 344,812,781 13,234,816,824 358,495,628 7,984,101 1,852,883,281 18,830,446,681 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (436,084,085) (271,156,660) (242,424,227) (3,193,462,572) (301,853,349) (3,238,940) - (4,448,219,833) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 498,102,267 1,542,187,799 283,923,255 102,388,554 10,041,354,252 56,642,279 4,745,161 1,852,883,281 14,382,226,848 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
    ส่วนปรบัปรุง      
  

ท่ีดิน 
 

โรงสูบน ้า 
 

อาคาร 
อาคารและ
อาคารเช่า 

เครื่องจกัร 
และอปุกรณ์ 

อปุกรณ์ 
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

          

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 498,102,267 1,542,187,799 283,923,255 102,388,554 10,041,354,252 56,642,279 4,745,161 1,852,883,281 14,382,226,848 
ซื้อสนิทรพัย ์ 96,200,000 3,002,496 1,322,359 536,401 30,121,324 11,348,750 - 1,243,680,758 1,386,212,088 
โอนสนิทรพัย ์ - 206,939,697 17,402,446 17,982,880 45,377,348 3,961,916 - (291,664,287) - 
จดัประเภทรายการใหม่ - - - 39,653 - - - - 39,653 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,351,523) (64,694) (7,886,327) (1,573) - (1,617,900) (10,922,017) 
ค่าเสื่อมราคา - (71,360,227) (21,075,370) (21,442,794) (361,636,819) (19,730,846) (1,363,213) - (496,609,269) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 594,302,267 1,680,769,765 280,221,167 99,440,000 9,747,329,778 52,220,526 3,381,948 2,803,281,852 15,260,947,303 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 594,302,267 2,188,214,077 571,054,725 362,783,127 13,300,334,510 369,368,471 7,984,102 2,803,281,852 20,197,323,131 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (507,444,312) (290,833,558) (263,343,127) (3,553,004,732) (317,147,945) (4,602,154) - (4,936,375,828) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 594,302,267 1,680,769,765 280,221,167 99,440,000 9,747,329,778 52,220,526 3,381,948 2,803,281,852 15,260,947,303 
 
ค่าเสื่อมราคาถูกบนัทกึอยู่ในตน้ทุนขายจ านวน 466.5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 397.1 ลา้นบาท) และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 30.1 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 26.9 ลา้นบาท) 
 
รายการการซื้อในตารางขา้งตน้ไดร้วมการไดม้าซึ่งสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าจ านวน 1.6 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 1.5 ลา้นบาท) 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ส่วนปรบัปรุง เครื่องจกัร อปุกรณ์  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน โรงสูบน ้า อาคาร อาคาร และอปุกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 394,955,101 1,605,429,905 513,213,140 268,002,438 9,777,797,043 316,417,769 1,090,095 4,994,500,267 17,871,405,758 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (379,179,039) (235,695,841) (207,099,134) (2,793,579,543) (284,626,431) (1,003,757) - (3,901,183,745) 

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

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 394,955,101 1,226,250,866 277,517,299 60,903,304 6,984,217,500 31,791,338 86,338 4,994,500,267 13,970,222,013 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 1,760,000 67,500 3,076,927 17,874,900 18,307,345 4,820,000 497,833,891 543,740,563 
โอนสนิทรพัย ์ - 373,942,302 15,623,579 28,768,257 3,222,022,986 2,421,490 - (3,642,778,614) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (154,158) (778,148) (7,661,931) (10,545) - (6,122,300) (14,727,082) 
ค่าเสื่อมราคา - (57,410,563) (19,959,401) (20,981,671) (280,893,502) (12,076,724) (1,618,168) - (392,940,029) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 394,955,101 1,544,542,605 273,094,819 70,988,669 9,935,559,953 40,432,904 3,288,170 1,843,433,244 14,106,295,465 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 394,955,101 1,981,132,207 528,580,045 298,420,163 13,010,032,998 310,152,270 5,910,095 1,843,433,244 18,372,616,123 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (436,589,602) (255,485,226) (227,431,494) (3,074,473,045) (269,719,366) (2,621,925) - (4,266,320,658) 

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



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ส่วนปรบัปรุง เครื่องจกัร อปุกรณ์  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน โรงสูบน ้า อาคาร อาคาร และอปุกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 394,955,101 1,544,542,605 273,094,819 70,988,669 9,935,559,953 40,432,904 3,288,170 1,843,433,244 14,106,295,465 
ซื้อสนิทรพัย ์ 96,200,000 3,002,496 1,213,698 346,110 20,971,361 8,334,410 - 1,243,680,758 1,373,748,833 
โอนสนิทรพัย ์ - 206,939,697 17,402,446 17,562,841 36,340,844 3,879,916 - (282,125,744) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,305,924) (61,825) (7,858,024) (20) - (1,617,900) (10,843,693) 
ค่าเสื่อมราคา - (71,360,227) (20,496,017) (18,635,834) (340,785,815) (13,857,577) (964,000) - (466,099,470) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 491,155,101 1,683,124,571 269,909,022 70,199,961 9,644,228,319 38,789,633 2,324,170 2,803,370,358 15,003,101,135 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 491,155,101 2,191,074,400 544,548,420 315,766,342 13,059,397,614 319,356,999 5,910,095 2,803,370,358 19,730,579,329 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (507,949,829) (274,639,398) (245,566,381) (3,415,169,295) (280,567,366) (3,585,925) - (4,727,478,194) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 491,155,101 1,683,124,571 269,909,022 70,199,961 9,644,228,319 38,789,633 2,324,170 2,803,370,358 15,003,101,135 
 
ค่าเสื่อมราคาถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขายจ านวน 440.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 369.4 ลา้นบาท) และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 25.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 23.6 ลา้นบาท) 
 
รายการการซื้อในตารางขา้งตน้ไดร้วมการไดม้าซึ่งสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ช่าจ านวน 1.6 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 1.5 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิซึ่งเป็นอุปกรณ์ส านักงาน ราคาทุนและราคาตามบญัชจี านวน 7.3 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2561: 5.7 ล้านบาท 
และ 3.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ตน้ทุนการกูย้มืจ านวน 61.8 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 67.1 ล้านบาท) เกดิจากเงนิกู้ยมืทีย่มืมาเฉพาะส าหรบัโครงการวางท่อ ไดบ้นัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในการซื้อสนิทรพัย์ กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็น
ทุนตามอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่กดิขึน้จรงิรอ้ยละ 1.40 - 4.18 ต่อปี (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 2.62 - 4.18 ต่อปี) 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวม จ านวน 103.3 ล้านบาท ไดม้าจากการซื้อส่วนไดเ้สยีในบรษิทั เอก็คอม ธารา จ ากดั เมื่อวนัที ่
31 สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 

กลุ่มกจิการมกีารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดพจิารณา
จากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณดงักล่าวใช้ประมาณการกระแสเงนิสดซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุม
ระยะเวลาตลอดอายุของสมัปทานที่เหลืออยู่ของการผลิตน ้าประปาที่ได้รบัจากการซื้อธุรกิจ โดยมขี้อสมมติฐานที่ส าคญัคอืปรมิาณ 
การซื้อขายน ้าประปาขัน้ต ่าคงที่และอัตราค่าน ้าที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ซึ่งคิดจากค่าเฉลี่ยดัชนีราคาผู้บรโิภค
ยอ้นหลงั 10 ปี กลุ่มกจิการใชอ้ตัราคดิลดโดยใชอ้ตัราต้นทุนของเงนิลงทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักก่อนภาษีรอ้ยละ 10.56 ต่อปีในการคดิลด
กระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัดงักล่าว  
 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดมจี านวนมากกว่ามูลค่าตามบญัชอียู่ 131.1 ล้านบาท หากมกีารเพิม่
อตัราคดิลดเป็นรอ้ยละ 12.03 ต่อปี หรอืลดอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าน ้าเป็นรอ้ยละ 0.23 ต่อปี จะท าใหมู้ลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืเท่ากบั
ราคาตามบญัช ี
 

16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการให้บริการจาก โปรแกรม  
 ข้อตกลงสมัปทาน คอมพิวเตอร ์ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 5,102,940,556 83,039,285 5,185,979,841 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,436,217,837) (32,888,415) (1,469,106,252) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (14,140,000) - (14,140,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,652,582,719 50,150,870 3,702,733,589 
    

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,652,582,719 50,150,870 3,702,733,589 
เพิม่ขึน้ 232,570,908 12,720,077 245,290,985 
ค่าตดัจ าหน่าย (295,420,907) (8,686,839) (304,107,746) 
จดัประเภทรายการใหม่ 916,960 - 916,960 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (860,000) - (860,000) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,589,789,680 54,184,108 3,643,973,788 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 5,336,428,424 95,759,362 5,432,187,786 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,731,638,744) (41,575,254) (1,773,213,998) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (15,000,000) - (15,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,589,789,680 54,184,108 3,643,973,788 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการให้บริการจาก โปรแกรม  
 ข้อตกลงสมัปทาน คอมพิวเตอร ์ รวม 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,589,789,680 54,184,108 3,643,973,788 
เพิม่ขึน้ 203,125,375 7,757,758 210,883,133 
ค่าตดัจ าหน่าย (314,110,607) (9,633,595) (323,744,202) 
จดัประเภทรายการใหม่ (39,653) - (39,653) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,478,764,795 52,308,271 3,531,073,066 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 5,539,514,146 103,517,120 5,643,031,266 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,045,749,351) (51,208,849) (2,096,958,200) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (15,000,000) - (15,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,478,764,795 52,308,271 3,531,073,066 
 
ค่าตดัจ าหน่ายถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขายจ านวน 247.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 237.3 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการบรหิารจ านวน 
76.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 66.8 ลา้นบาท) 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน จ านวน 15.0 ลา้นบาท เกดิจากสทิธใินการใหบ้รกิาร
จากข้อตกลงสัมปทานประกอบกิจการประปาเกาะล้าน ซึ่งมีรายได้จากการขายน ้ าประปาลดลงจากแผนที่วางเอาไว้ เนื่องจาก 
มแีหล่งน ้าธรรมชาตอิื่นมาทดแทนการใชน้ ้าประปา 
 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
ราคาทุน 83,039,285 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (32,888,415) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 50,150,870 
  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 50,150,870 
ซื้อสนิทรพัย์ 12,720,077 
ค่าตดัจ าหน่าย (8,686,839) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 54,184,108 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาทุน 95,759,362 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (41,575,254) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 54,184,108 
  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 54,184,108 
ซื้อสนิทรพัย์ 7,757,758 
ค่าตดัจ าหน่าย (9,633,595) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 52,308,271 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ราคาทุน 103,517,120 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (51,208,849) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 52,308,271 
 
ค่าตดัจ าหน่ายถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขายจ านวน 0.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 1.1 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการบรหิารจ านวน 8.7 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2561: 7.6 ลา้นบาท) 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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17 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช้ 
   ประโยชน์ภายใน 12 เดอืน 305,399 2,219,318 - 1,978,516 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช้ 
   ประโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 63,307,183 48,081,335 31,417,266 21,997,516 
 63,612,582 50,300,653 31,417,266 23,976,032 
     

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายช าระ     
   ภายใน 12 เดอืน 25,619,362 25,619,362 - - 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายช าระ     
   เกนิกว่า 12 เดอืน 355,223,432 367,356,661 79,370,721 68,981,114 
 380,842,794 392,976,023 79,370,721 68,981,114 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช-ี สุทธ ิ 317,230,212 342,675,370 47,953,455 45,005,082 
     

แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิไดด้งันี้     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 24,066,442 21,935,597 - - 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 341,296,654 364,610,967 47,953,455 45,005,082 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 317,230,212 342,675,370 47,953,455 45,005,082 
 

ความเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ประมาณ
การหน้ีสิน
ระยะยาว 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสยั 

จะสญู 

การด้อย
ค่าของ

สินทรพัย ์
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ขาดทุน 
ทางภาษี 

รายการ
อ่ืน รวม 

        

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 6,559,804 6,925,008 2,828,000 27,012,398 - 81,535 43,406,745 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน (2,472,705) - 172,000 3,131,061 4,048,768 2,014,784 6,893,908 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 4,087,099 6,925,008 3,000,000 30,143,459 4,048,768 2,096,319 50,300,653 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน 1,721,212 - - 4,857,805 1,785,114 (2,020,520) 6,343,611 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - -       6,968,318 - -    6,968,318 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 5,808,311 6,925,008 3,000,000 41,969,582 5,833,882 75,799 63,612,582 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน อาคารและอปุกรณ์ รวม 
    

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 345,487,257 60,895,471 406,382,728 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน (21,492,348) 8,085,643 (13,406,705) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 323,994,909 68,981,114 392,976,023 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน (22,522,836) 10,389,607 (12,133,229) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 301,472,073 79,370,721 380,842,794 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยั ผลประโยชน์   
 จะสูญ พนักงาน รายการอ่ืน รวม 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 364,571 19,396,313 81,535 19,842,419 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน - 2,118,829 2,014,784 4,133,613 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 364,571 21,515,142 2,096,319 23,976,032 

     

รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน - 4,174,217 (2,020,520)     2,153,697 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 5,287,537 - 5,287,537 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 364,571 30,976,896 75,799 31,417,266 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและอปุกรณ์ รวม 
   

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 60,895,471 60,895,471 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน 8,085,643 8,085,643 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 68,981,114 68,981,114 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน 10,389,607 10,389,607 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 79,370,721 79,370,721 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 577,433,342 277,822,805 577,433,342 277,822,805 
ค่าพฒันาแหล่งน ้าต้นทุนโครงการก่อสรา้ง   299,000,000 - 299,000,000 - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 27,523,535 28,450,167 6,756,248 5,116,458 
เงนิค่ามดัจ าและเงนิประกนั 2,356,611 2,356,611 - - 
ลูกหนี้อื่น  32,802,184 32,802,184 - - 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้อื่น (32,802,184) (32,802,184) - - 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 19,591,662 26,965,178 - - 
ลูกหนี้ - โครงการน ้ารไีซเคลิ 10,801,826 4,662,136 10,801,826 4,662,136 
อื่น ๆ 2,919,158 2,314,838 2,048,259 1,460,799  
 939,626,134 342,571,735 896,039,675 289,062,198 

 

ลูกหนี้อื่นจ านวน 32.8 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ระหว่างบรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตี้ส์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยกบับรษิทัเอกชน
แห่งหนึ่ง เกี่ยวกบัการเรยีกเกบ็ค่าปรบัจากการส่งมอบน ้าประปาไม่ถงึปรมิาณขัน้ต ่า เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการของ
บรษิัทย่อย มมีติอนุมตัิใหบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัหนี้ของบรษิัทเอกชนทีค่้างอยู่ทัง้หมดจ านวน 32.8 ล้านบาท เนื่องจาก 
มกีารยกเลกิสญัญาการซื้อน ้าดบิกบับรษิทัเอกชนรายดงักล่าวในปี พ.ศ. 2558 และมแีนวโน้มว่าอาจจะไม่ไดร้บัช าระหนี้ ต่อมาเมื่อวนัที ่
17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บรษิัทย่อยฟ้องบรษิัทเอกชนรายดงักล่าวเกี่ยวกบัการผดิสญัญาและเรยีกค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 37.5 
ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศาลแพ่งไดม้คี าพพิากษาใหจ้ าเลยช าระหนี้ใหแ้ก่
บรษิทัย่อยเป็นจ านวนเงนิ 37.5 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจากวนัฟ้อง ปัจจุบนับรษิทัย่อยไดย้ื่นค าขอออก
หมายตัง้เจา้พนักงานบงัคบัคดตี่อศาล เนื่องจากบรษิทัเอกชนดงักล่าวไม่ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลตามก าหนดเวลา 
 

19 เงินกู้ยืม 
 

  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

รายการหมุนเวียน      
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19.1 305,000,000 814,000,000 - 580,000,000 
   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั      
     การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19.2 826,200,000 826,200,000 634,000,000 634,000,000 
รวมเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีน  1,131,200,000 1,640,200,000 634,000,000 1,214,000,000 
      

รายการไม่หมุนเวียน      
   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.2 3,830,000,000 3,166,200,000 3,830,000,000 2,974,000,000 
   หุน้กู ้ 19.3 2,398,362,741 2,397,954,566 2,398,362,741 2,397,954,566 
รวมเงนิกูย้มืส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน  6,228,362,741 5,564,154,566 6,228,362,741 5,371,954,566 
      

รวมเงนิกูย้มื  7,359,562,741 7,204,354,566 6,862,362,741 6,585,954,566 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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19.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 305,000,000 814,000,000 - 580,000,000 
 305,000,000 814,000,000 - 580,000,000 
 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 814,000,000 83,000,000 580,000,000 10,000,000 
กูย้มืระหว่างปี 6,943,000,000 4,409,000,000 5,741,000,000 3,560,000,000 
จ่ายช าระคนืระหว่างปี (7,452,000,000) (3,678,000,000) (6,321,000,000) (2,990,000,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 305,000,000 814,000,000 - 580,000,000 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่สามารถเบิกออกมาใช้ได้เป็นจ านวนเงิน  
3,846.2 ลา้นบาท และ 2,909.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

19.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ส่วนทีห่มุนเวยีน 826,200,000 826,200,000 634,000,000 634,000,000 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 3,830,000,000 3,166,200,000 3,830,000,000 2,974,000,000 
 4,656,200,000 3,992,400,000 4,464,000,000 3,608,000,000 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างปีมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 3,992,400,000 4,800,600,000 3,608,000,000 2,624,000,000 
กูย้มืระหว่างปี 1,490,000,000 1,600,000,000 1,490,000,000 1,600,000,000 
จ่ายช าระคนืระหว่างปี (826,200,000) (2,408,200,000) (634,000,000) (616,000,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 4,656,200,000 3,992,400,000 4,464,000,000 3,608,000,000 
 
  วงเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงิน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        
ส่วนของบรษิทั        
   ก) 800.0 - - 160.0 320.0 160.0 320.0 
   ข) 2,000.0 - - 400.0 800.0 400.0 800.0 
   ค) 1,000.0 - - 814.0 888.0 814.0 888.0 
   ง) 1,600.0 - - 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 
   จ) 1,200.0 - - 1,200.0 - 1,200.0 - 
   ฉ) 1,600.0 1,310.0 - 290.0 - 290.0 - 
ส่วนของบรษิทัยอ่ย        
   ก) 317.0 - - 63.4 126.8 - - 
   ข) 644.0 - - 128.8 257.6 - - 
รวม 9,161.0 1,310.0 - 4,656.2 3,992.4 4,464.0 3,608.0 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทั 
 

 
วงเงินกู้  
(ล้านบาท) วนัท าสญัญา วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินต้นคงเหลอื 

       

ก) 800.0 20 มนีาคม พ.ศ. 2558 ลงทุนในการก่อสรา้งระบบท่อสง่น ้า 5 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 5 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2559  
-   งวดที ่1 ถงึงวดที ่5 งวดละ 160 ลา้นบาท 

       

ข) 2,000.0 20 มนีาคม พ.ศ. 2558 ช าระคนืเงนิกูย้มืทีม่อียูเ่ดมิ 
 

5 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี 
 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 5 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2559  
-   งวดที ่1 ถงึงวดที ่5 งวดละ 400 ลา้นบาท 

       

ค) 
 
 
 

1,000.0 5 มถิุนายน พ.ศ. 2558 ลงทุนในการก่อสรา้งระบบท่อสง่น ้า 10 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 9 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที ่5 มถิุนายน พ.ศ. 2560 
-   งวดที ่1 ถงึงวดที ่2 งวดละ 56 ลา้นบาท 
-   งวดที ่3 ถงึงวดที ่4 งวดละ 74 ลา้นบาท 
-   งวดที ่5 ถงึงวดที ่6 งวดละ 148 ลา้นบาท 
-   งวดที ่7 เท่ากบั 166.5 ลา้นบาท 
-   งวดที ่8 เท่ากบั 185 ลา้นบาท 
-   งวดที ่9 เท่ากบั 92.5 ลา้นบาท 
 

ง) 1,600.0 28 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ใหบ้รษิทัย่อยกูย้มืเงนิ 6 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 4 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
-   งวดที ่1 ถงึงวดที ่4 งวดละ 400 ลา้นบาท 
 

จ) 1,200.0 11 มนีาคม พ.ศ. 2562 ลงทุนในการก่อสรา้งระบบท่อสง่น ้า 5 ปี - อตัราดอกเบีย้ Floating Rate (BIBOR3M) 
 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 3 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที ่11 มนีาคม พ.ศ. 2565  
-   งวดที ่1 ถงึงวดที ่3 งวดละ 400 ลา้นบาท 
 

ฉ) 1,600.0 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลงทุนในการก่อสรา้งระบบท่อส่งน ้าดบิ 
และโครงการธุรกจิน ้าครบวงจร 

7 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี 
 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 5 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ.2565  
-   งวดที่ 1 งวดละ 160 ลา้นบาท 
-   งวดที่ 2 งวดละ 240 ลา้นบาท 
-   งวดที่ 3 งวดละ 320 ลา้นบาท 
-   งวดที่ 4 งวดละ 400 ลา้นบาท 
-   งวดที่ 5 งวดละ 480 ลา้นบาท 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

52 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อย - บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
วงเงินกู้  
(ล้านบาท) วนัท าสญัญา วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินต้นคงเหลอื 

       

ก) 317.0 12 มถิุนายน พ.ศ. 2558 ช าระคนืเงนิกูย้มืทีม่อียูเ่ดมิ 
 

5 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี ช าระคนืเงนิต้นทุกปี รวม 5 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที่ 12 มถิุนายน พ.ศ. 2559 
งวดละเท่า ๆ กนั 

       

ข) 644.0 8 มถิุนายน พ.ศ. 2558 ช าระคนืเงนิกูย้มืทีม่อียูเ่ดมิ 
 

5 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี ช าระคนืเงนิต้นทุกปี รวม 5 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที่ 10 มถิุนายน พ.ศ. 2559 
งวดละเท่า ๆ กนั 

 
เงนิกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน ซึ่งกลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ รวมถึงการด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เท่าและการด ารงอตัราส่วน  
Debt Service Coverage Ratio ไม่ต ่ากว่า 1.10 เท่า  
 
อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืเฉลีย่ ปี 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 2.80 (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 2.70) 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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19.3 หุ้นกู้ 

 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย: 
 
หุน้กู้ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่ดอ้ยสทิธิและไม่มหีลกัประกนัจ านวน 1,200 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบก าหนดในปี พ.ศ. 2565  
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.84 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทุก ๆ 6 เดอืน คอื วนัที ่16 มถิุนายน และวนัที ่16 ธนัวาคม 
 
หุน้กู้ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นหุน้กู้ชนิดไม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนัจ านวน 1,200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบก าหนดในปี พ.ศ. 2568  
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.18 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทุก ๆ 6 เดอืน คอื วนัที ่16 มถิุนายน และวนัที ่16 ธนัวาคม 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

หุน้กูชุ้ดที ่1 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 
หุน้กูชุ้ดที ่2 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 
หกั  ตน้ทุนในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (1,637,259) (2,045,434) (1,637,259) (2,045,434) 
หุน้กู ้- สุทธ ิ 2,398,362,741 2,397,954,566 2,398,362,741 2,397,954,566 
 
การเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหว่างปี มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม  2,397,954,566 2,397,562,352 2,397,954,566 2,397,562,352 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กู้ 408,175 392,214 408,175 392,214 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2,398,362,741 2,397,954,566 2,398,362,741 2,397,954,566 

 
20 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

เจา้หนี้การคา้     
- บุคคลภายนอก 144,449,398 107,474,767 113,395,204 78,437,849 
- กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.2) 1,785,541 1,805,294 23,636,487 20,840,866 

เจา้หนี้อื่น     
- กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.2) 171,100,794 37,925,412 114,904,511 2,181,347 
 317,335,733 147,205,473 251,936,202 101,460,062 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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21 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 2,070,856 2,932,626     2,070,856 2,932,626     
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,274,164 1,968,260     1,274,164 1,968,260     
 3,345,020 4,900,886     3,345,020 4,900,886     
หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคตของ     
      สญัญาเช่าการเงนิ (193,786) (994,822) (193,786) (994,822) 

มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,151,234 3,906,064     3,151,234 3,906,064     
 

มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี (ส่วนหมุนเวยีน) 1,899,442 2,120,878     1,899,442 2,120,878     
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี (ส่วนไม่หมุนเวยีน) 1,251,792 1,785,186     1,251,792 1,785,186     

 3,151,234 3,906,064     3,151,234 3,906,064     
 

22 การกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

    (หน่วย : บาท) 
    รายการ  
 1 มกราคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 รบั จ่าย ท่ีไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2562 
      

งบการเงินรวม      
   

 
  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 814,000,000 6,943,000,000 (7,452,000,000) - 305,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,992,400,000 1,490,000,000 (826,200,000) - 4,656,200,000 
หุน้กู ้ 2,397,954,566 - - 408,175 2,398,362,741 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,906,064 - (2,367,030) 1,612,200 3,151,234 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 580,000,000 5,741,000,000 (6,321,000,000) - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,608,000,000 1,490,000,000 (634,000,000) - 4,464,000,000 
หุน้กู ้ 2,397,954,566 - - 408,175 2,398,362,741 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,906,064 - (2,367,030) 1,612,200 3,151,234 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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    (หน่วย : บาท) 

    รายการ  
 1 มกราคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2561 รบั จ่าย ท่ีไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2561 
งบการเงินรวม      
      

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 10,000,000 3,560,000,000 (2,990,000,000) - 580,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,624,000,000 1,600,000,000 (616,000,000) - 3,608,000,000 
หุน้กู ้ 2,397,562,352 - - 392,214 2,397,954,566 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 4,236,701 - (330,637) - 3,906,064 
 

23 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

โบนัสคา้งจ่าย 50,339,082 56,479,130 37,655,130 36,710,020 
ค่าตอบแทนโครงการคา้งจ่าย 58,731,858 50,055,214 58,731,858 50,055,214 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 15,771,229 14,157,612 490,263 - 
อื่นๆ 65,952,626 42,495,396 51,151,009 26,642,737 
 190,794,795 163,187,352 148,028,260 113,407,971 
 

24 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ภาษขีายยงัไม่ถงึก าหนด 35,759,107 32,220,607 21,495,659 18,056,595 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย คา้งจ่าย 16,357,262 11,834,322 12,849,272 8,118,771 
เจา้หนี้กรมสรรพากร 4,466,442 6,100,241 - 3,614,356 
เงนิรบัล่วงหน้า 1,649,720 425,625 419,621 425,625 
อื่น ๆ 7,892,545 8,822,327 6,069,260 6,898,711 
 66,125,076 59,403,122 40,833,812 37,114,058 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 205,118,524 146,883,620 152,068,146 105,622,569 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 4,729,389 3,577,319 2,816,337 1,953,148 
หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 209,847,913 150,460,939 154,884,483 107,575,717 
     
ก าไรหรอืขาดทุน     
   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 51,539,956 17,459,392 34,080,984 12,233,551 
    ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1,535,651 726,293 1,144,897 448,280 
 53,075,607 18,185,685 35,225,881 12,681,831 
     
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
    การวดัมลูค่าใหม่ส าหรบั     
    โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 34,841,588 - 26,437,683 - 
 
25.1 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ 205,118,524 146,883,620 152,068,146 105,622,569 
หนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 205,118,524 146,883,620 152,068,146 105,622,569 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานระหว่างปีมดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 146,883,620 131,578,876 105,622,569 95,076,377 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 15,013,334 13,511,296 10,377,040 9,365,270 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 4,662,693 3,948,096 3,351,732 2,868,281 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 22,125,062 - 16,270,222 - 
ค่าใชจ้่ายโครงการสมคัรใจเกษยีณอายุ 9,738,867 - 4,081,990 - 
 51,539,956 17,459,392 34,080,984 12,233,551 
การวดัมลูค่าใหม่     
ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการ  
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 30,339,706 - 22,253,590 - 
ผลขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 4,501,882 -   4,184,093 - 
 34,841,588 - 26,437,683 - 
โอนพนักงานไปยงับรษิทัย่อย - - - (307,691) 
ผลประโยชน์ทีจ่่าย (28,146,640) (2,154,648) (14,073,090) (1,379,668) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 205,118,524 146,883,620 152,068,146 105,622,569 
 
เมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใช้
วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัไดแ้ก่ ค่าชดเชยส าหรบัพนักงานทีเ่กษียณอายุและมอีายุงานมากกว่า
หรอืเท่ากบั 20 ปี จะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้าย เป็น 400 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้าย ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 22.1 ล้านบาท และ 16.3 ล้านบาท
ตามล าดบั โดยไดบ้นัทกึในก าไรขาดทุนในไตรมาสทีส่องปี พ.ศ. 2562 ทัง้จ านวน 
 
สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานมดีงันี้ 
 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
อตัราคดิลด   1.9 3.0 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน   5.0-10.0 5.0-10.0 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)ของภาระผกูพนั (บาท) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
อตัราคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (15,879,345) (10,380,604) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 18,856,910 12,195,759 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 17,827,486 11,670,644 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (15,421,389) (10,181,553) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี้อ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมติหนึ่ง ขณะที่ใหข้อ้สมมติอื่นคงที ่ในทาง
ปฏิบตัิสถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกดิขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติบางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณ
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่นทีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั
การค านวณผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ นัน่คอืวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 38.5 ปี (พ.ศ. 2561: 37.5 ปี) 
 

25.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์     
   ระยะยาวอื่น 4,729,389 3,577,319 2,816,337 1,953,148 
หนี้สนิทีสุ่ทธริบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 4,729,389 3,577,319 2,816,337 1,953,148 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นระหว่างปีมดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 3,577,319 3,483,117 1,953,148 1,905,193 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 623,197 615,384 390,733 383,252 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 120,769 110,909 70,556 65,028 
การวดัมลูค่าใหม่     
ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิางการเงนิ 264,831 - 222,096 - 
ผลขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 526,854 - 461,512 - 
 1,535,651 726,293 1,144,897 448,280 
โอนพนักงานไปยงับรษิทัย่อย - - - (24,595) 
ผลประโยชน์ทีจ่่าย (383,581) (632,091) (281,708) (375,730) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 4,729,389 3,577,319 2,816,337 1,953,148 
 
สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.9 รอ้ยละ 3.0 
ราคาทองค า 1 บาท 20,300 บาท 20,200 บาท 
 
 

 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)ของภาระผกูพนั (บาท) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (167,116) (140,344) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 185,723 155,614 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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26 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

 

 (หน่วย: บาท) 
 ภาระผกูพนัตามสญัญาข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม  20,786,080 33,188,538 
เพิม่ขึน้ (กลบัรายการ) 18,905,935 (588,697) 
ใชไ้ประหว่างงวด (10,338,804) (11,813,761) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  29,353,211 20,786,080 
 

27 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงนิประกนัผลงาน 162,645,434 125,261,843 119,736,770 86,476,882 
เงนิค ้าประกนัรบัจากธนาคาร 37,478,973 17,128,973 37,478,973 17,128,973 
เงนิรบัล่วงหน้า 26,400,000 - 26,400,000 - 
เงนิประกนัการเช่ารบัจากบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 35.2) - - 58,000 58,000 
 226,524,407 142,390,816 183,673,743 103,663,855 
 

28 ทุนส ารอง 
 

ทุนส ารองประกอบไปดว้ย 
 

1) ทุนส ารองตามกฎหมาย  
 
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้
 

2) ทุนส ารองสมัปทาน 
 
ทุนส ารองตามข้อก าหนดของสญัญาแก้ไขเพิม่เติมสมัปทานประกอบกจิการประปา ที่ก าหนดให้กลุ่มกจิการต้องจดัสรรส ารอง
ก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทุนส ารองนี้ให้กันไว้เป็นเงนิสดโดยฝากประจ าไว้ที่ ธนาคาร  
โดยไม่สามารถจ่ายเป็นเงนิปันผลได้ ทัง้นี้กลุ่มกจิการมนีโยบายการตัง้ทุนส ารองสมัปทานเป็นรายไตรมาสจากก าไรสุทธขิอง 
แต่ละไตรมาส 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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29 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 11,387,974 14,774,228 11,387,974 14,774,228 
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลูกคา้ (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 8,001,720 11,387,974 8,001,720 11,387,974 
 
ทรพัย์สนิที่ไดร้บัโอนจากลูกคา้ เป็นระบบท่อส่งน ้าและมาตรวดัน ้า ซึ่งบรษิทัได้รบัโอนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ตามสญัญาวางท่อส่งน ้าดบิและ
ติดตัง้เป็นผู้ใช้น ้ า บริษัทบันทึกเป็นสินทรพัย์ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นและทยอยรบัรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสนิทรพัย ์
 

30 เงินปันผลจ่าย 
 
บรษิทั 
 

  
อนมุติัโดย 

เงินปันผล 
ล้านบาท 

เงินปันผลต่อหุ้น 
บาท 

 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

     
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

   เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ.2562 449.2 0.27 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เงนิปันผลระหว่างกาลจาก     
ผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดอืน ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั    
   สิน้สุดวนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2562    เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ.2562 349.4 0.21 11 กนัยายน พ.ศ.2562 
  798.6   
     
ปี พ.ศ. 2561     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

   เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ.2561 399.3 0.24 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เงนิปันผลระหว่างกาลจาก     
ผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดอืน ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั    
   สิน้สุดวนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2561    เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2561 332.7 0.20 5 กนัยายน พ.ศ. 2561 
  732.0   

 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

62 

 
บรษิทัย่อย 
 

บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
67.3 

 
0.13 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 
53.1 

 
0.10 

 
9 กนัยายน พ.ศ. 2562  

  120.4   
     
ปี พ.ศ. 2561     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2560 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
67.4 

 
0.13 

 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

 
59.2 

 
0.12 

 
12 กนัยายน พ.ศ. 2561  

  126.6   

 
บรษิทัย่อยทางออ้ม 
 
บรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จ ากดั 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
18.1 

 
1.81 

 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
17.5 

 
1.75 

 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

  35.6   
ปี พ.ศ. 2561     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2560 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
14.2 

 
1.423 

 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

 
16.4 

 
1.637 

 
12 กนัยายน พ.ศ. 2561  

  30.6   

 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

63 

 
บรษิทั ประปาบางประกง จ ากดั 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
13.5 

 
3.367 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 
16.1 

 
4.015 

 
9 กนัยายน พ.ศ. 2562  

  29.6   
     
ปี พ.ศ. 2561     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2560 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
15.3 

 
3.833 

 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

 
17.1 

 
4.267 

 
12 กนัยายน พ.ศ. 2561  

  32.4   

 
บรษิทั ประปานครสวรรค์ จ ากดั 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
0.7 

 
0.088 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 
1.1 

 
0.134 

 
9 กนัยายน พ.ศ. 2562  

  1.8   
     
ปี พ.ศ. 2561     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2560 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
2.3 

 
0.288 

 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

 
0.9 

 
0.118 

 
12 กนัยายน พ.ศ. 2561  

  3.2   

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

64 

 
บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
33.8 

 
0.98 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสหนึ่ง 
ปี พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
46.2 

 
1.34 

 
20 มถุินายน พ.ศ. 2562  

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสสอง 
ปี พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 
45.9 

 
1.33 

 
9 กนัยายน พ.ศ. 2562   

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสสาม 
ปี พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 
49.3 

 
1.43 

 
23 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

  175.2   
     
ปี พ.ศ. 2561     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2560 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
50.7 

 
1.47 

 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสหนึ่ง 
ปี พ.ศ. 2561 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่18 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 
45.9 

 
1.33 

 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสสอง 
ปี พ.ศ. 2561 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

 
45.5 

 
1.32 

 
12 กนัยายน พ.ศ. 2561   

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสสาม 
ปี พ.ศ. 2561 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

 
50.4 

 
1.46 

 
24 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

  192.5   

 
31 รายได้อ่ืน 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
รายไดด้อกเบีย้  8,824,348 6,989,137 44,420,893 16,301,893 
รายไดเ้งนิปันผล  - - 120,359,983 126,581,983 
รายไดค้่าสนิไหมทดแทน 18,019,588 12,943,267 10,957,308 9,442,845 
รายไดค้่าปรบัส่งงานล่าชา้ 1,253,216 - 123,393 - 
รายไดค้่าบรกิารระบบคอมพวิเตอร์ - - 5,919,100 4,973,000 
อื่น ๆ 21,095,666 14,402,729 14,910,534 9,983,276 
 49,192,818 34,335,133 196,691,211 167,282,997 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

65 

 
32 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงนิเดอืน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 392,840,511 341,712,888 284,765,809 241,931,769 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 828,146,971 736,127,464 484,154,259 410,319,054 
ค่าเช่าและค่าตอบแทนโครงการ 110,544,759 101,967,132 89,351,251 81,964,616 
วสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป 43,709,731 33,733,940 - - 
ค่าไฟฟ้า 707,877,810 454,431,098 548,506,932 301,185,981 
ซื้อน ้าดบิ 287,393,629 237,286,526 204,091,771 154,641,414 
ซื้อน ้าประปา - - 58,048,860 54,284,909 
ค่าจา้งและบรกิาร 240,928,026 256,684,273 67,963,358 69,244,399 
ค่าซ่อมบ ารุง 256,728,846 187,593,092 150,256,473 89,108,385 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ - 860,000 - - 
ค่าบรหิารกจิการ - - 180,395,101 160,343,554 
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 19,438,891 13,315,793 19,438,891 13,315,793 
ตน้ทุนทางการเงนิ 166,052,431 157,212,055 151,066,468 117,185,312 
 

33 ภาษีเงินได้ 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษี     
      ส าหรบัปี 281,287,544 282,142,668 210,483,884 224,262,203 
   การปรบัปรุงจากงวดก่อน (452,800) (654,932) (596,811) (117,374) 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 280,834,744 281,487,736 209,887,073 224,144,829 
     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี     
   รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (18,476,840) (20,300,613) 8,235,910 3,952,030 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (18,476,840) (20,300,613) 8,235,910 3,952,030 
     

รวมภาษีเงินได ้ 262,357,904 261,187,123 218,122,983 228,096,859 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางทฤษฎีบญัชคีูณกบัภาษีของ
ประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,318,263,357 1,390,961,221 1,179,963,418 1,272,816,717 
     
ภาษเีงนิไดค้ านวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 20) 263,652,671 278,192,244 235,992,684 254,563,343 
ผลกระทบ:     
รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (677,250) (677,250) (24,749,248) (25,993,646) 
ค่าใชจ้่ายทีส่ามารถหกัภาษไีดเ้พิม่ (14,653,710) (20,991,272) (2,936,968) (3,163,576) 
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษไีด้ 14,488,993 5,318,333 10,413,326 2,808,112 
การปรบัปรุงจากงวดก่อน (452,800) (654,932) (596,811) (117,374) 
ภาษเีงนิได ้ 262,357,904 261,187,123 218,122,983 228,096,859 
 
อตัราภาษีเงนิได้ที่แท้จรงิของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นร้อยละ 18.24 และร้อยละ 18.49 ตามล าดบั (พ.ศ. 2561: 
รอ้ยละ 18.78 และ รอ้ยละ 17.92 ตามล าดบั) 
 
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี 
       
ก าไรขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหม ่
   ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 34,841,588 (6,968,318) 27,873,270 - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 34,841,588 (6,968,318) 27,873,270 - - - 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       
ก าไรขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหม ่
   ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 26,437,683 (5,287,537) 21,150,146 - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 26,437,683 (5,287,537) 21,150,146 - - - 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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34 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 1,044,793,450 1,117,521,523 961,840,435 1,044,719,858 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ในระหว่างปี (หุน้) 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.63 0.67 0.58 0.63 
 
กลุ่มกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันัน้จงึไม่มกีารน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

35 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิัทเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั โดยมกีารประปาส่วนภูมภิาคเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ล าดบัแรก ซึ่งถอืรอ้ยละ 40.20 ของจ านวนหุ้นของ
บรษิทัทีอ่อกจ าหน่าย และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  
 
การนิคมอุตสาหกรรมถอืหุน้รอ้ยละ 4.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายของบรษิทั และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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35.1 รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
รายได้จากการขายน ้าดิบ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 624,381,282 319,780,672 624,381,282 319,780,672 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 980,831,599 975,151,100 980,831,599 975,151,100 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 40,173,762 40,307,904 
 1,605,212,881 1,294,931,772 1,645,386,643 1,335,239,676 
     
รายได้จากการขายน ้าประปา     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 1,278,448,056 1,230,555,184 191,405,889 177,315,761 
     
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 194,435,066 209,070,733 - - 
     
ดอกเบีย้รบั     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 42,800,000 14,657,534 
     
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 36,026,493 28,989,696 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 55,385,298 52,524,306 
 36,026,493 28,989,696 55,385,298 52,524,306 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงินปันผลรบั     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั  (มหาชน) - - 120,359,983 126,581,983 
     
รายได้อ่ืน     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 11,488,713 10,974,300 
     
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 20,793,071 20,766,245 8,423,127 8,286,461 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 238,100,424 214,628,463 
 20,793,071 20,766,245 246,523,551 222,914,924 
     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค - 326,361 - - 
บริษทัย่อยทางอ้อม     
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - 283,373 159,577 
 - 326,361 283,373 159,577 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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35.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินปี 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 112,101,727 76,473,303 99,925,466 62,933,313 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 90,603,389 88,598,051 90,603,389 88,598,052 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 3,866,920 4,623,331 
 202,705,116 165,071,354 194,395,775 156,154,696 
     
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 139,980,524 134,967,926 - 1,297,003 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - 2,556,777 1,154,550 
 139,980,524 134,967,926 2,556,777 2,451,553 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 19,449 16,274 - - 
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - 10,483,261 9,419,406 
 19,449 16,274 10,483,261 9,419,406 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เจ้าหน้ีการค้า      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 1,785,541 1,805,294 758,523 685,137 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - 22,877,964 20,155,729 
 1,785,541 1,805,294 23,636,487 20,840,866 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 171,100,794 37,925,412 114,780,391 2,128,347 
บริษทัย่อยทางอ้อม     
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - 124,120 - 
 171,100,794 37,925,412 144,904,511 2,128,347 
     
เงินประกนัการเช่ารบั     
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - 58,000 58,000 
 

35.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 107,279,255 109,237,268 81,240,465 83,562,128 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13,788,641 5,916,718 11,304,061 4,576,386 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 43,191 40,665 24,567 21,176 
 121,111,087 115,194,651 92,569,093 88,159,690 
 

35.4 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  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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36 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
36.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิมดีงันี้ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 3,161,243,209 1,762,953,391 3,161,243,209 1,762,953,391 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 88,647,870 130,613,718 - - 
 3,249,891,079 1,893,567,109 3,161,243,209 1,762,953,391 

 
36.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดนิ ยานพาหนะ  และ
อุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ภายใน 1 ปี 21,184,762 18,670,386 10,428,134 9,606,108 
1 ถงึ 5 ปี 12,705,575 21,598,998 1,274,164 5,655,560 
 33,890,337 40,269,384 11,702,298 15,261,668 
 

36.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือน ้าดิบและน ้าประปาและสญัญาบริการระยะยาว 
 
36.3.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาซื้อน ้าดบิจากกรมชลประทาน 

ในอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง โดยไม่มกีารก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 
 
36.3.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาซื้อน ้าดิบจากเอกชนที่จะต้องจ่ายขัน้ต ่า

จ านวน 447.2 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 483.2 ลา้นบาท) 
 
36.3.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายในอนาคตจ านวน

ประมาณ 162.1 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561: 174.7 ลา้นบาท) 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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36.4 การค า้ประกนั 

 
36.4.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีธ่นาคารในประเทศออกหนังสอื 

ค ้าประกนัเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค หนังสอืค ้าประกนัเกี่ยวกบัการบรหิารและด าเนินกิจการ
ระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลัง หนังสือค ้าประกันเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับ 
การประปาส่วนภูมภิาคและกับกรมชลประทาน และหนังสอืค ้าประกันเพื่อประมูลโครงการของบรษิัทจ านวนรวมทัง้สิ้น 
236.1 ล้านบาท และ 140.4 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2561: จ านวน 243.0 ลา้นบาท และ 147.4 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
36.4.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมหีนี้สนิที่อาจเกดิขึน้จากการเป็นผูค้ ้าประกนัการปฏบิตัิ

ตามสญัญาของบรษิทัย่อย ในกรณีธนาคารในประเทศออกหนังสอืค ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยภายในวงเงนิ 200 ล้านบาท 
ส าหรบัการค ้าประกนัหมอ้แปลงไฟฟ้า ค ้าประกนัการผลติและขายน ้าประปา ประกนัสญัญาบนัทกึขอ้มลูผูใ้ชน้ ้า 

 
36.4.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมหีนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นจากการจากการที่ธนาคารในประเทศออกหนังสอืค ้าประกัน

การช าระเงนิค่าก่อสร้างของบรษิัทให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการด าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา 
สระเกบ็น ้าดบิทบัมาภายในวงเงนิ 200 ลา้นบาท 

 
37 คดีฟ้องร้อง 

 
กลุ่มกจิการมคีดฟ้ีองรอ้งทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 
บริษทั 
 
1) คดหีมายเลขด าที ่พ808/2558 กรณีบรษิทัและบรษิทั เสมด็ยูทลิติี้ส์ จ ากดั ซึ่งอดตีเคยเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ถูกฟ้องเป็นจ าเลย

ร่วมกนัเกี่ยวกบัการผดิสญัญาเรยีกค่าจา้งและค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 30.9 ล้านบาท เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ศาลได้
พพิากษาให ้บรษิทั เสมด็ยูทลิติีส้์ จ ากดั ช าระเงนิแก่โจทก ์เป็นจ านวนเงนิ 20.5 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
โดยยกฟ้องในส่วนของบรษิัท ต่อมาเมื่อวนัที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาในส่วนที่ให้บรษิัท เสม็ด
ยูทลิิตี้ส์ จ ากดั ช าระเงนิ เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พพิากษายนืตามศาลชัน้ต้นให้บรษิัทเสม็ดยูทลิิตี้ส ์
จ ากดั ช าระเงนิให้แก่บรษิัทเอกชนเช่นเดมิ ส่วนของบรษิัทให้ยุตไิปตามศาลชัน้ต้น เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิัท เสม็ด 
ยทูลีติีส้ ์จ ากดั ไดย้ื่นฎกีา และในปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลฎีกา 

 
บริษทัย่อย 

 
2) เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บรษิัทย่อยถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดคีวามหมายเลขด าที ่570/2559 เกี่ยวกบัการรบัซื้อน ้าดบิ

จากบรษิัทเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งโจทก์อ้างว่าบรษิัทเอกชนรายนี้สูบน ้าจากบ่อน ้าที่ดนิของโจทก์โดยโจทก์ได้ฟ้องต่อศาลจงัหวดั
ชลบุรใีห้บรษิัทย่อยคนืน ้าดบิหรอืชดใช้ค่าน ้าดบิเป็นเงนิจ านวน 49.8 ล้านบาท ซึ่งในวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลได้มคี า
พพิากษายกฟ้อง ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวนัที ่19 มถิุนายน พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยไดย้ื่นแก้อุทธรณ์ของฝ่ายโจทก์
ต่อศาล เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษายกฟ้อง และไม่มคีู่ความ
ฝ่ายใดยื่นฎีกา ศาลอุทธรณ์จงึไดอ้อกหนังสอืเพื่อรบัรองว่าคดถีงึทีสุ่ดแล้ว เมื่อวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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38 ค่าตอบแทนโครงการ 

 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการปรบัอัตราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้ า  
2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัต้องจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้บั
หน่วยงานของรฐัในเบื้องต้นเป็นอตัราร้อยละของรายได้จากการขายน ้าดบิในโครงการฯตัง้แต่ปีที่เริม่เข้าด าเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ
หากการพจิารณาไดข้อ้ยุตใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราที่บรษิัทไดช้ าระค่าตอบแทนไวแ้ล้ว บรษิทัจะต้องยนิยอมช าระเพิม่เตมิจนครบถ้วน
ในครัง้เดยีว หรอืหากไดข้อ้ยุตใินอตัราทีต่ ่ากว่า หน่วยงานรฐัดงักล่าวยนิยอมคนืส่วนทีช่ าระไวเ้กนิโดยการหกักลบลบหนี้กบัผลประโยชน์
ตอบแทนในปีต่อๆไป 
 
เมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรฐัดังกล่าวได้มีหนังสือถึงบริษัทแจ้งว่า การด าเนินการจัดให้บริษัท เช่าหรือบริหาร
โครงการฯข้างต้น รวมทัง้การก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน  
เขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัท และเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  
ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเช่าท่อส่งน ้าโดยไม่ตอ้งใชว้ธิปีระมลู  
 
ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทและหน่วยงานรฐัดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดอัตราค่าตอบแทน โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 บรษิัทได้มีหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานรฐัว่าบรษิัทยินดทีี่จะช าระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรอืบรหิาร เป็นอัตราร้อยละของ
รายได้จากการขายน ้าดบิในอตัราที่สูงขึ้นส าหรบัปีปัจจุบนั และคงอตัราเดมิส าหรบัปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้ม ีหนังสอื 
ลงวนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจ้งมายังบริษัทว่าจะต้องน าข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน 
ตามพระราชบญัญัตกิารให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 และน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป โดยในระหว่าง
การรอผลการพจิารณา หน่วยงานรฐัดงักล่าวไม่ขดัขอ้งทีบ่รษิทัจะช าระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอตัราใหม่ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัไดบ้นัทกึค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในงบการเงนิโดยเปลีย่นเป็นใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งฝ่ายบรหิารพจิารณา
ว่าเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
 
เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงานรฐัมหีนังสอืแจ้งมายงับรษิัทว่า โครงการท่อส่งน ้าของบรษิัทเป็นโครงสรา้งพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัจะตอ้งว่าจา้งที่
ปรึกษาเพื่อร่วมจดัท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป 
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39 สญัญาท่ีส าคญั 

 
39.1 ข้อตกลงสมัปทาน 

 
กลุ่มกจิการมขีอ้ตกลงสมัปทานทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 
1) ขอ้ตกลงสมัปทานทีก่ลุ่มกจิการตอ้งส่งมอบสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทานเมื่อสญัญาสิน้สุดลง (BOOT) 

 
 
ล าดบั 

 
ช่ือสญัญา 

 
วนัท าสญัญา คู่สญัญา ระยะเวลา 

การจดัประเภทของ
ข้อตกลงสมัปทาน 

      

1 สญัญาใหส้ทิธเิช่าบรหิารและด าเนินกจิการระบบประปา 
สตัหบี 

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

และ การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) 

30 ปี นับจากวนัที ่กปภ. ไดส้่งมอบระบบ
ประปาสตัหบีใหแ้ก่บรษิทั  

(วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2544) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

2 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านักงาน 
ประปาของการประปาส่วนภูมภิาค ทีส่ านักงานประปา 
นครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์

7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 บรษิทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั  
และการประปาส่วนภูมภิาค 

25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2546) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

3 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านักงาน 
ประปาของการประปาส่วนภูมภิาค ทีส่ านักงานประปา 
ฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 

9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 บรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จ ากดั  
และการประปาส่วนภูมภิาค 

25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2546) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

4 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านักงานประปา 
ของการประปาส่วนภูมภิาค ทีส่ านักงานประปา บางปะกง 
จ.ฉะเชงิเทรา 

9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 บรษิทั ประปาบางปะกง จ ากดั  
และการประปาส่วนภูมภิาค 

25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2546) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
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ล าดบั 
 

ช่ือสญัญา 
 

วนัท าสญัญา คู่สญัญา ระยะเวลา 
การจดัประเภทของ
ข้อตกลงสมัปทาน 

      

5 สญัญาด าเนินกจิการระบบประปาพืน้ทีบ่่อวนิ 30 มนีาคม พ.ศ. 2547/ 
5 สงิหาคม พ.ศ. 2548 

 

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

และ เทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัดิ ์/ 
อบต. บ่อวนิ 

25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่11 มนีาคม พ.ศ. 2548) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

6 สญัญาด าเนินกจิการประปาเกาะลา้น 17 กนัยายน พ.ศ. 2547 บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

และ เมอืงพทัยา 

15 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 
     

7 สญัญาด าเนินกจิการระบบประปา อบต. หนองขาม 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) และ อบต. หนองขาม 

25 ปี นับแต่วนัเริม่ด าเนินการผลติ 
และขายน ้า 

(วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2554) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      
8 สญัญาซื้อขายน ้าประปาในเขตเทศบาลต าบลหวัรอ 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 
28 มนีาคม พ.ศ. 2557 บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั 

(มหาชน) กบั เทศบาลต าบลหวัรอ 
30 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปาตาม
สญัญาตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหรอืนับจาก

วนัเริม่ตน้ส่งมอบน ้าประปา 
ทีไ่ดต้กลงกนัใหม ่

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
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2) ขอ้ตกลงสมัปทานทีก่ลุ่มกจิการตอ้งส่งมอบสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทานเมื่อก่อสรา้งแลว้เสรจ็ (BTO)  

 
 

ล าดบั 
 

ช่ือสญัญา 
 

วนัท าสญัญา 
 

คู่สญัญา 
 

ระยะเวลา 
การจดัประเภทของ
ข้อตกลงสมัปทาน 

      

9 สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาใหเ้ช่าและด าเนินกจิการ
ระบบประปาสตัหบี (สตัหบี - พทัยา) 

18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
และการประปาส่วนภูมภิาค 

30 ปี นับจากวนัที ่กปภ. ไดส้่งมอบระบบ
ประปาสตัหบีใหแ้ก่บรษิทั  

(วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2544) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

10 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหแ้ก่การประปา
ส่วนภูมภิาค ทีส่ านักงานประปาระยอง จ.ระยอง 
 

14 มนีาคม พ.ศ. 2549 บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) และการประปาส่วนภูมภิาค 

25 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปา  
(วนัที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
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3) ขอ้ตกลงสมัปทานทีก่ลุ่มกจิการไม่ตอ้งส่งมอบสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทาน แต่ใหส้ทิธผิูใ้หส้มัปทานในการซื้อสนิทรพัยเ์มื่อผูร้บัสัมปทานด าเนินงานไปไดก้ึง่หนึ่งของอายุสมัปทาน  

 
 

ล าดบั 
 

ช่ือสญัญา 
 

วนัท าสญัญา คู่สญัญา ระยะเวลา 
การจดัประเภทของ
ข้อตกลงสมัปทาน 

      

11 สญัญาซื้อขายน ้าประปาเพื่อส านักงานประปาเกาะ สมุย 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และ 

การประปาส่วนภูมภิาค 

15 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) 

 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

12 สญัญาซื้อขายน ้าประปา เพื่อส านักงานประปาชลบุร ี
จ.ชลบุร ี

3 มถิุนายน พ.ศ. 2552 บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) กบั การประปาส่วนภูมภิาค 

20 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2553) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

13 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านักงาน
ประปาของการประปาส่วนภูมภิาคในจงัหวดัราชบุร ี
และจงัหวดัสมุทรสงคราม 

7 เมษายน พ.ศ. 2544 บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั  
และการประปาส่วนภูมภิาค 

30 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่7 เมษายน พ.ศ.2544) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 
ขอ้ก าหนดที่ส าคญัในข้อตกลงสมัปทานที่กล่าวขา้งต้น เช่น ผูร้บัสมัปทานจะต้องด าเนินการก่อสรา้ง บ ารุงรกัษาและบรหิารระบบผลติน ้าประปาให้มปีรมิาณและคุณภาพตามทีก่ าหนด และราคาน ้าประปา 
เป็นราคาตามทีต่กลงกนั โดยบางสญัญาจะมปีรบัขึน้ตามสตูรการค านวณทีอ่า้งองิจากดชันีราคาผูบ้รโิภค 
 
สญัญาล าดบัที ่1-6 ล าดบัที่ 9 และล าดบัที่ 11 บรษิัทได้ท าสญัญาจา้งกบับรษิัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตี้ส์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นผูด้ าเนินการในส่วนของการผลิตน ้าประปา และการก่อสรา้งหรอื
ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่เตมิตามสญัญาสมัปทานทัง้หมด 
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39.2 สญัญาอ่ืน 

 
บริษทั 
 
1) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2536 บริษัทได้ท าสัญญาการบริหารและการด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลักใน 

ภาคตะวนัออกกับกระทรวงการคลัง เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2566 โดยบรษิทัตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าใหก้ระทรวงการคลงัในอตัรา 2 ล้านบาทต่อปี หรอืในปีใด
เมื่อบรษิทัมยีอดขายน ้าดบิเกินกว่า 200 ล้านบาท บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหใ้นอตัรารอ้ยละ 1 ของยอดขาย
น ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าหนองค้อและดอกกราย นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวแล้ว หากในปีใดบรษิัทมี
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Return on equity) ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับ
กระทรวงการคลงัเพิ่มอีกในอตัรารอ้ยละ 15 ของส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20 ทัง้นี้อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมจะต้อง 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6 ของมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัเช่าจากกระทรวงการคลงัทีไ่ดม้กีารประเมนิตามระยะเวลา 

 
2) เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2560 บรษิัทได้ท าสญัญาซื้อขายน ้าดบิกบั บรษิัท เอกชนแห่งหนึ่ง โดยมกี าหนดระยะเวลา 10 ปี

เริม่ต้นนับตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ทัง้นี้สามารถต่อสญัญาไดจ้ านวน 2 ครัง้ครัง้ละไม่เกนิ 10 ปี (รวมอายุสญัญาสูงสุด 
30 ปี) บรษิัทตกลงซื้อน ้าดบิในรอบการส่งน ้าในปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่า 8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และในปีที่ 4 เป็นต้นไป
เพิม่ปรมิาณไม่น้อยกว่า 12 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี 

 
40 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิมดีงันี้ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,557,059,979 3,881,619,653 4,369,966,250 3,501,576,161 
หุน้กู ้ 2,380,134,038 2,376,734,879 2,380,134,038 2,376,734,879 
 
มูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 3.2) ซึ่งใชว้ธิีคดิลดกระแสเงนิสดสุทธิ
ในอนาคตตลอดอายุของสญัญาเงนิกู ้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิอื่นส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการเป็นระยะสัน้ มลูค่ายุตธิรรมจงึมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชี 
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41 ข้อมูลเก่ียวกบัการใช้และการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่าย 

 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้าของท่อส่งน ้า ก าหนดให้บรษิัทมกีารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่าย  
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
41.1 ปริมาณการใช้และการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน ้า 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ปริมาณ จ านวนเงิน ปริมาณ จ านวนเงิน 

 พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท 
ปริมาณการใช้น ้าดิบทัง้หมด     

โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - มาบตาพุด 118,761 1,228,734 98,532 1,073,083 
โครงข่ายท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด 68,031 776,315 75,976 827,519 
โครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ี 92,192 754,438 46,466 456,027 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 34,430 367,776 28,772 305,656 
รวม 313,414 3,127,263 249,746 2,662,285 
     
หกั  ปริมาณการใช้น ้าดิบเพ่ือน าไปผลิตน ้าประปา     
โครงข่ายท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด (16,026) (158,662) (15,484) (153,289) 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (8,458) (83,731) (7,562) (74,868) 
รวมรายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 288,930 2,884,870 226,700 2,434,128 
 
รายไดจ้ากการขายน ้าดบิในโครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 
 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 494,583 247,958 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 142,337 121,086 
โครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา 117,518 86,983 
รวม 754,438 456,027 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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41.2 สดัส่วนปริมาณการขายน ้าดิบแก่ผู้ใช้น ้าแต่ละประเภท 
 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

นิคมอุตสาหกรรม 53 65 
การประปา 28 14 
โรงงานทัว่ไป 19 21 
รวม 100 100 

 
42 สิทธิพิเศษท่ีได้รบัจากการส่งเสริมการลงทุน 

 
บริษทั 
 
บรษิทัไดร้บัสทิธพิเิศษจากการส่งเสรมิการลงทุนโครงการจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรม ดงันี้ 
 
1.บตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที่ 61-1180-1-00-1-0 ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยบรษิัทจะได้รบัสทิธแิละประโยชน์จากการได้รบั
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วนัที่
เริม่มรีายไดจ้ากโครงการจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรม ทัง้นี้บรษิทัจะต้องปฏิบตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอื
แจง้มตใิหก้ารส่งเสรมิการลงทุน 
 
2.บตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่62-0859-1-00-1-0 ลงวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 โดยบรษิทัจะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการไดร้บั
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วนัที่
เริม่มรีายไดจ้ากโครงการจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรม ทัง้นี้บรษิทัจะต้องปฏิบตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอื
แจง้มตใิหก้ารส่งเสรมิการลงทุน 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัยงัไม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการดงักล่าว 
 
บริษทัย่อย 
 
บรษิทัย่อยไดร้บัสทิธพิเิศษจากการส่งเสรมิการลงทุน ดงันี้ 
 
1. กิจการผลิตน ้ าประปาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1143(2)/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555  

โดยบรษิัทจะได้รบัสทิธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้  
นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่มรีายไดจ้ากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนเมื่อวนัที ่
28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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2. กจิการการบ าบดัน ้าเสยีในพื้นทีจ่งัหวดัระยอง บตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที่ 59-0284-1-00-1-0 ลงวนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2559  

โดยบรษิัทจะได้รบัสทิธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้  
นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่มรีายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนเมื่อ
วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

 
ทัง้นี้บรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจง้มตใิหก้ารส่งเสรมิการลงทุน  
 

43 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 
เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที ่  
22 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้จากก าไรสุทธขิองปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.47 บาท รวม
เป็นเงนิ 782.0 ล้านบาท ทัง้นี้ บรษิัทโดยมติคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล ประจ างวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นเงิน 349.4 ล้านบาท  
ซึ่งจ่ายเมื่อวนัที่ 11 กนัยายน พ.ศ. 2562 และเงนิปันผลที่เหลอืในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงนิ 432.6 ล้านบาท บรษิัทจะจ่าย
และบนัทกึบญัชภีายหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทั 
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