
บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าไดส้อบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ  ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563     
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด
วนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะ
กจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 
ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 



ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในเรื่องดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลง
ไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตเหล่านี้ 
 

1) หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิข้อ 22 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้าที่หน่วยงานของรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่าง
การพจิารณาการจดัให้บรษิัทเช่าหรอืบรหิารโครงการ และการพจิารณาอตัราผลตอบแทน ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลงั  
 

2) หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิขอ้ 4.2 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อน
ปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดย
สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏิบตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 57,679 58,211 12,326 15,710

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 510,684 - 64,152

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุน

     ตดัจ าหน่าย 9 618,246 - 66,378 -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 10 470,603 502,202 319,255 358,664

สนิคา้คงเหลอื 56,153 25,632 39,169 8,806

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 51,000 53,591 15,655 20,624

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,253,681 1,150,320 452,783 467,956

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 - - 510,000 510,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัย่อย 20.4 - - 1,600,000 1,600,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิ 170,046 171,564 182,228 183,868

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 15,708,471 15,260,947 15,457,139 15,003,101

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 12 461,344 - 396,695 -

คา่ความนยิม 103,283 103,283 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 12 3,485,776 3,531,073 56,953 52,308

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23,195 24,066 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 13 890,899 939,626 848,767 896,040

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 20,843,014 20,030,559 19,051,782 18,245,317

รวมสินทรพัย์ 22,096,695 21,180,879 19,504,565 18,713,273

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

               (                                                                )                                            (                                                                )
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15.1 572,000 305,000 255,000 -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 14 171,688 317,336 102,536 251,936

เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัยถ์าวร 1,419,631 1,319,365 1,415,549 1,295,938

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - ส่วนที่

   ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15.2 266,200 826,200 74,000 634,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - ส่วนทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี - 1,899 - 1,899

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - ส่วนทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 16 42,357 - 31,527 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 171,978 103,707 124,396 71,960

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 150,393 190,795 111,363 148,028

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 63,343 66,125 38,820 40,834

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,857,590 3,130,427 2,153,191 2,444,595

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 4,280,000 3,830,000 4,280,000 3,830,000

หุน้กู้ 2,398,467 2,398,363 2,398,467 2,398,363

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 1,252 - 1,252

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 16 408,233 - 357,574 -

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 334,817 341,297 47,909 47,953

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 216,046 209,848 159,408 154,884

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 31,216 29,353 - -

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 17 239,961 226,524 198,499 183,674

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 7,908,740 7,036,637 7,441,857 6,616,126

รวมหน้ีสิน 10,766,330 10,167,064 9,595,048 9,060,721

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้ 2,138,522 2,138,522 2,138,522 2,138,522

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้  - ทุนส ารองตามกฎหมาย 166,500 166,500 166,500 166,500

                  - ทุนส ารองสมัปทาน 404,523 393,729 63,741 61,516

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,772,814 6,469,124 5,869,874 5,614,287

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ 7,155 8,002 7,155 8,002

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,153,239 10,839,602 9,909,517 9,652,552

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 177,126 174,213 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,330,365 11,013,815 9,909,517 9,652,552

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 22,096,695 21,180,879 19,504,565 18,713,273

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รายได้ 20.1

รายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 710,735 695,872 716,869 708,011

รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 373,489 366,633 108,471 98,068

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 30,904 60,643 - -

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 41,890 41,682 32,402 30,131

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,157,018 1,164,830 857,742 836,210

รายไดอ้ืน่ 18 13,785 19,270 19,803 26,047

รวมรายได้ 1,170,803 1,184,100 877,545 862,257

ค่าใช้จ่าย 20.1

ตน้ทุนขายน ้าดบิ 312,022 291,604 316,935 300,097

ตน้ทุนขายน ้าประปา 233,734 230,663 89,472 80,656

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 30,904 60,643 - -

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิาร 38,326 36,863 23,178 25,897

รวมต้นทุนขายและบริการ 614,986 619,773 429,585 406,650

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,122 1,987 1,910 1,838

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 121,779 105,068 89,445 71,053

ตน้ทุนทางการเงนิ 44,258 41,599 40,750 37,500

รวมค่าใช้จ่าย 783,145 768,427 561,690 517,041

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 387,658 415,673 315,855 345,216

ภาษเีงนิได้ 19 (70,261) (71,352) (58,043) (60,642)

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 317,397 344,321 257,812 284,574

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน :

   รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

         ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลูกคา้ (847) (847) (847) (847)

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด 

- สทุธิจากภาษี (847) (847) (847) (847)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 316,550 343,474 256,965 283,727

การแบ่งปันก าไรสทุธิ

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 314,484 341,709 257,812 284,574

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 2,913 2,612 - -

317,397 344,321 257,812 284,574

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 313,637 340,862 256,965 283,727

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 2,913 2,612 - -

316,550 343,474 256,965 283,727

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.19 0.21 0.15 0.17

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นท่ีได้ รวม รวม

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอ่ืนของ ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ เจ้าของ

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

การจดัสรรทุนส ารองสมัปทานส าหรบังวด - - - 10,415 (10,415) - - - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 341,709 (847) (847) 340,862 2,612 343,474

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,663,725 2,138,522 166,500 361,897 6,624,334 10,541 10,541 10,965,519 183,105 11,148,624

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,663,725 2,138,522 166,500 393,729 6,469,124 8,002 8,002 10,839,602 174,213 11,013,815

การจดัสรรทุนส ารองสมัปทานส าหรบังวด - - - 10,794 (10,794) - - - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 314,484 (847) (847) 313,637 2,913 316,550

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 1,663,725 2,138,522 166,500 404,523 6,772,814 7,155 7,155 11,153,239 177,126 11,330,365

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม
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(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นท่ีได้ รวม

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

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

การจดัสรรทนุส ารองสมัปทานส าหรบังวด - - - 2,620 (2,620) - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 284,574 (847) (847) 283,727

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,663,725 2,138,522 166,500 54,843 5,763,432 10,541 10,541 9,797,563

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,663,725 2,138,522 166,500 61,516 5,614,287 8,002 8,002 9,652,552

การจดัสรรทนุส ารองสมัปทานส าหรบังวด - - - 2,225 (2,225) - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 257,812 (847) (847) 256,965

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 1,663,725 2,138,522 166,500 63,741 5,869,874 7,155 7,155 9,909,517

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 387,658 415,673 315,855 345,216

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคา 137,316 124,098 126,783 116,586

ค่าตดัจ าหน่าย 12 83,461 79,094 2,615 2,346

รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิที่

ไดร้บัโอนจากลกูคา้ (847) (847) (847) (847)

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (695) (17) (543) (17)

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 1,895 6,861 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,198 4,656 4,524 3,227

รายไดด้อกเบีย้ (2,358) (1,446) (11,187) (10,618)

ดอกเบีย้จ่าย 44,073 41,415 40,566 37,306

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 656,701 669,487 477,766 493,199

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ าเนนิงาน(เพิม่ขึน้) ลดลง

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 31,599 (102,651) 39,408 (85,336)

สนิคา้คงเหลอื (30,521) 446 (30,363) -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 7,037 2,368 5,197 3,974

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,221 1,569 (209) 584

การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (145,648) 67,405 (149,400) 47,967

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (64,112) (38,301) (60,375) (26,633)

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (2,758) 16,335 (2,013) 8,771

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (4,840) - (4,840)

จ่ายประมาณการหนี้สนิระยะยาว (32) (2,341) - -

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 13,437 (3,263) 14,826 (4,962)

เงนิสดไดม้าจากการด าเนนิงาน 466,924 606,214 294,837 432,724

จ่ายภาษเีงนิได้ (12,343) (11,816) (5,651) (5,305)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 454,581 594,398 289,186 427,419

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ - (304,342) - (2,620)

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิี

ราคาทุนตดัจ าหน่าย (257,539) - (2,226) -

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนระยะสัน้ - 214,827 - -

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 149,977 - - -

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 2,657 1,400 10,958 9,669

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 957 17 781 17

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (418) (135) (451) (146)

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยถ์าวรและ

จ่ายลว่งหน้าค่าก่อสรา้ง (405,668) (109,979) (398,592) (107,994)

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (55,757) (70,234) (7,260) (4,285)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ส าหรบัเงนิกูย้มืทีต่ ัง้ข ึน้เป็นทุน (6,692) (1,288) (6,692) (1,288)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (572,483) (269,734) (403,482) (106,647)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15.1 1,943,000 937,000 1,709,000 889,000

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15.1 (1,676,000) (754,000) (1,454,000) (720,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 450,000 100,000 450,000 100,000

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 (560,000) (560,000) (560,000) (560,000)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - (471) - (471)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (6,975) - (4,965) -

เงนิปันผลจ่าย - (11) - (11)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (32,655) (34,947) (29,123) (26,976)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 117,370 (312,429) 110,912 (318,458)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (532) 12,235 (3,384) 2,314

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 58,211 578,213 15,710 540,946

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 57,679 590,448 12,326 543,260

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยถ์าวรและ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,434,456 39,242 1,430,374 34,101

การไดม้าของสนิทรพัย์สทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 454,413 - 390,915 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 12 ถงึหน้า 40 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
อาคารอสีทว์อเตอร ์ชัน้ 23-26 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่
ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขายน ้าดบิรวมถงึการผลติและขายน ้าประปา  
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัเิมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการของบรษิทั  
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบทางอ้อมต่อผล
การด าเนินงานของกลุ่มกจิการส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 โดยมผีลกระทบต่อกลุ่มลูกคา้น ้าดบิ
เพยีงบางกลุ่ม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ซึง่เป็นกลุ่มทีใ่ชน้ ้าดบิในปรมิาณทีไ่ม่มาก  
 
ในขณะทีก่ลุ่มลูกค้าน ้าประปา อาจไดร้บัผลกระทบสบืเนื่องจากการชะลอตวัของธุรกจิการท่องเทีย่ว แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์ภยัแล้ง 
จงึมคีวามต้องการใชน้ ้าประปาที่เพิม่สูงขึน้ ซึ่งความต้องการดงักล่าวมมีากกว่าผลกระทบจากการลดลงของกลุ่มลูกคา้ผู้ใชน้ ้าประปา 
ดงันัน้กลุ่มกจิการจงึไม่ไดร้บัผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
 

3 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่
มเีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ต่อไปนี้มาใชป้ฏบิตัเิป็นครัง้แรก ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
4.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) 
 
4.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

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

เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงาน 
   ต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรื่อง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ
เครื่องมอืทางการเงนิมาใชแ้ละปรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 นโยบายการบญัชใีหม่ได้
อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 5 และรายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดงักล่าวไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 6 
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4.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศเมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกบัขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส าหรบักิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่  1 
มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส าหรบัเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวธิีอย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง 
เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่ตอ้งน าขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มกิจการสามารถใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดติในอดีต (Historical credit loss) 
หรอืวธิีอื่นที่ให้ผลลพัธ์ใกล้เคยีงกนั ประกอบกบัดุลยพินิจของผู้บรหิารในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ขอ้มูลที่มีและหาได้โดยไม่ใช้ความพยายามหรอืต้นทุนที่สูงเกินไปมาใช้ในการตัง้ส ารอง ทัง้นี้ กลุ่มกิจการยงัต้องปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้
 
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลสถานการณ์  COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณา
ประมาณการความเพยีงพอของก าไรทางภาษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชดีงักล่าว ทัง้นี้ กลุ่มกจิการยงั
ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัย์
ของกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่ ส าหรบัการทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของค่าความนิยมที่กลุ่ม
กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปีนัน้ กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่
กระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว ทัง้นี้ กลุ่มกจิการยงั
ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5 นโยบายการบญัชีใหม่ 
 

5.1 สญัญาเช่า (TFRS 16) 
 
กลุ่มกจิการไดเ้ปลี่ยนนโยบายการบญัชใีหม่ส าหรบัสญัญาเช่าซึ่งกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดั
ประเภทสญัญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆเป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ หรอืสญัญาเช่าด าเนินงาน แต่
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะรบัรู้สญัญาเช่าเป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสญัญาเช่า เมื่อ
สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าพรอ้มใชง้าน  
 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ้่ายช าระ ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึ การจ่ายช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) หกัลูกหนี้สิง่จูงใจตามสญัญาเช่า 
• ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา ซึง่การวดัมลูค่าเริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล 
• จ านวนเงนิทีค่าดว่ากลุ่มกจิการจะจ่ายช าระภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซื้อ หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มกจิการจะใชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ทีผู่เ้ช่าจะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
 
ค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอด
ระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าโดยใชร้าคาทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 

• จ านวนเงนิของหนี้สนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริม่แรก 
• การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าใด ๆ ทีจ่่ายช าระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า

ทีไ่ดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ช่า และ 
• ประมาณการต้นทุนที่จะเกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าในการรื้อและการขนยา้ยสนิทรพัย์อ้างองิ การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์

อา้งองิหรอืการบูรณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาเช่า 
 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะถูกคดิค่าเสื่อมราคาตามวธิเีส้นตรงตามอายุที่ส ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า  หาก
สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัย์อา้งองิใหแ้ก่ผูเ้ช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าหรอืหากราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิาร
ใช ้สะทอ้นว่าผูเ้ช่าจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อ ผูเ้ช่าต้องคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิ้นสุด
อายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์า้งองิ  
 
ค่าเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต ่าจะรบัรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวธิี
เสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าต ่าประกอบดว้ย 
อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
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5.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินลงทุนและสินทรพัยท์างการเงินอืน่ 
 
การจดัประเภทรายการ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortised cost) 
 
การจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิ (Business model) ของกลุ่มกจิการและตามลกัษณะของกระแสเงนิ
สดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงนิ ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนจะถูก
บนัทกึผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่ไดถ้อืไว้
เพื่อขาย การจดัประเภทขึน้อยู่กบัการเลือกของกลุ่มกิจการ ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกว่ากลุ่มกจิการเลอืกที่จะวดัมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืไม่ ทัง้นี้เมื่อเลอืกแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 
 
การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
การซื้อหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิตามวธิปีกต ิต้องรบัรูร้ายการหรอืตดัรายการในวนัทีท่ ารายการ ซึ่งเป็นวนัทีก่ลุ่มกจิการมี
ข้อผูกมัดที่จะซื้อหรอืขายเกิดขึ้น สินทรพัย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงนิสดจาก
สนิทรพัย์ทางการเงินสิ้นสุดลงหรอืถูกโอน และเมื่อกลุ่มกิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของของ
สนิทรพัยท์างการเงนิออกไป  
 
การวดัมลูค่า 
 
การวดัมูลค่าเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม (ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูร้ายการ
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL)) บวกหรอืหกัดว้ยต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรอืการออกสนิทรพัย์
ทางการเงนิ ต้นทุนการท ารายการของสินทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) จะถูกบันทึกเป็น
ค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุน 
 
ตราสารหนี้ 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและ
จากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี้ 
 

- ราคาทุนตัดจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงนิต้นและ
ดอกเบีย้ (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่
ในรายได้ทางการเงิน ก าไรหรอืขาดทุนจากการตัดรายการจะรบัรู้ในรายการก าไรหรือขาดทุน  และแสดงเป็นก าไร
(ขาดทุน)อื่นรวมกับก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยก
ต่างหาก 
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- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตาม
สญัญาที่มีลักษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได้ทาง
การเงนิ และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนซึง่จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนอื่น ก าไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงัก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดง้กล่าว  

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวท้ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการวดัมลูค่าแบบราคาทุนตดั
จ าหน่าย และมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน โดยก าไรหรอื
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 

 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิการวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนทุกประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 
ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) คอื ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  (FVPL) หรอื ข) มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งจะไม่สามารถรบัรู้ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง โดยกลุ่มกิจการ
พจิารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกนั ส าหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น 
 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงนิผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) จะถูกรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า และการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) จะไม่ถูกแสดงแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงอื่นของมลูค่ายุตธิรรม 
 
การดอ้ยค่า 
 
กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward looking) ของสินทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย และด้วยวธิีวดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งวธิีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึ้นของความ
เสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ส าหรบัการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่าย ในการพจิารณา
รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึ่งท าใหต้้องรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลาดอายุ ตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อ
เริม่แรก 
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6 รายการปรบัปรงุจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
6.1 รายการปรบัปรงุส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 

 
ในการน า TFRS 16 มาใช้ปฏิบตัิกลุ่มกิจการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชเีดมิฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า กลุ่มกจิการไดน้ า TFRS 16 มาใชป้ฏบิตัโิดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ
สะสมของการเริม่ใชม้าตรฐานใหม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ก) วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 
• ถอืว่าสญัญาเช่าด าเนินงานที่มอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่า

ระยะสัน้ 
• ใชข้้อเทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลิก

สญัญาเช่า 
 
ข) การวดัมลูค่าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 
สนิทรพัย์สทิธกิารใชถู้กวดัมูลค่ายอ้นหลงัโดยการรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะ
ถูกรบัรู้ด้วยจ านวนที่เท่ากับหนี้สนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจ านวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าหรอืค่าเช่าค้าง
ช าระ 
 
ส าหรบัสญัญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รบัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่ า
การเงนิและหนี้สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่น า TFRS 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สิทธิการใช้และ
หนี้สนิตามสญัญาเช่า  
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  33,890 11,702 
(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  

ณ วนัทีน่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(710) 
 

(51) 
บวก:  หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,151 3,151 
(หกั): สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (59) - 
(หกั): สญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (5,686) - 
บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กดิจากมาตรฐานทีเ่ปลี่ยนไปเกี่ยวกบัการต่อสญัญา 419,484 371,770 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 450,070 386,572 
   

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 41,539 29,804 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 408,531 356,768 
 450,070 386,572 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูเ้ป็นการเช่าสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
     

ทีด่นิ 431,388 438,047 384,099 389,679 
อาคาร 6,542 6,709 - - 
ระบบผลติน ้าประปา 181 184 - - 
อุปกรณ์ 6,587 3,103 6,587 3,103 
ยานพาหนะ 16,646 16,173 6,009 3,462 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 461,344 464,216 396,695 396,244 
     



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การปรบัปรุงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช ้TFRS 16 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    
สินทรพัย ์    
    

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 502,202 (12,701) 489,501 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 15,260,947 (3,103) 15,257,844 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 464,216 464,216 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 939,626 (1,493) 938,133 
    
หน้ีสิน    
    

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - ส่วนทีถ่งึก าหนด    
     ช าระภายในหนึ่งปี  1,899 (1,899) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถ่งึก าหนด    
     ช าระภายในหนึ่งปี - 41,539 41,539 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,252 (1,252) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 408,531 408,531 
    
 
 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    
สินทรพัย ์    
    

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 358,664 (9,720) 348,944 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 15,003,101 (3,103) 14,999,998 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 396,244 396,244 
    
หน้ีสิน    
    

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - ส่วนทีถ่งึก าหนด    
ช าระภายในหนึ่งปี  1,899 (1,899) - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถ่งึก าหนด    
ช าระภายในหนึ่งปี - 29,804 29,804 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,252 (1,252) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 356,768 356,768 
 
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวด งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
งบกระแสเงนิสด และขอ้มลูตามส่วนงานทีเ่คยน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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6.2 รายการปรบัปรงุส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยมผีลกระทบ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 คอื การจดัประเภทเงนิลงทุนระยะสัน้เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ส าหรบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  TFRS 9  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 
การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    

เงนิลงทุนระยะสัน้ 510,684 (510,684) - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุน 
     ตดัจ าหน่าย 

 
- 

 
510,684 

 
510,684 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  TFRS 9  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 
การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    

เงนิลงทุนระยะสัน้ 64,152 (64,152) - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุน 
     ตดัจ าหน่าย 

 
- 

 
64,152 

 
64,152 

 
มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สินทางการเงนิของกลุ่มกิจการมีมูลค่า ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญช ี
เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทางการเงนิระยะสัน้ ยกเว้น เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิัทย่อย เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ และหุน้กู ้ซึง่ไดเ้ปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

23 

7 การประมาณการ 
 
 
การจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชี
มาใช้ และจ านวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ  การ
เปลีย่นแปลงประมาณการทีส่ าคญัในระหว่างงวดม ีดงันี้ 
 
การใช้ดลุยพินิจท่ีส าคญัในการก าหนดอายุสญัญาเช่า 
 
ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ผู้บรหิารได้พิจารณาถึงข้อเท็จจรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่ท าให้เกิดสิง่จูงใจทางเศรษฐกิจ
ส าหรบัผูเ้ช่าในการใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า อายุสญัญาเช่าจะรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผู่เ้ช่าจะใชส้ทิธเิลอืกนัน้  
 
ส าหรบัการเช่าทีด่นิเพื่อใชใ้นการวางท่อส่งน ้าของกลุ่มกิจการเพื่อใชใ้นการขายน ้าดบิ ซึ่งสญัญาเช่าไม่ไดก้ าหนดอายุไว ้ผูบ้รหิารพจิารณา
ว่าจะมกีารต่ออายุสญัญาเช่าจนครอบคลุมอายุการใชง้านของท่อส่งน ้า เนื่องจากท่อส่งน ้าเป็นสนิทรพัย์หลกัที่ใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่ม
กิจการ และมีต้นทุนที่สูงถ้ามีการรื้อถอนหรือลงทุนใหม่ จึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะต่อสญัญาเช่าที่ดินจน
ครอบคลุมอายุการใหป้ระโยชน์ของท่อส่งน ้า 
 

8 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงานและรายได้ 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกั คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
โดยมสี่วนงานที่รายงานแบ่งตามกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การขายน ้าดบิ การผลิตและขายน ้าประปา การบรหิารกิจการ
ประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร ส าหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การใหเ้ช่าอาคารส านักงาน จะแสดงรวมในรายการอื่น ๆ 
 
กลุ่มกจิการมกีารด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตรเ์ดยีวคอื ประเทศไทย ดงันัน้จงึไม่มกีารน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์ 
 
กลุ่มกิจการบนัทกึรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดยีวกบัการขายให้แก่บุคคลภายนอก ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน วดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน  
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ขอ้มลูตามส่วนงานด าเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจ 

การผลิตและ 
ธรุกิจ 

การบริหาร 
งาน

วิศวกรรม  ตดัรายการ  
 น ้าดิบ ขายน ้าประปา กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
        

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด        
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563        
รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 710,735 389,951 19,511 21,959 14,862 - 1,157,018 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 6,135 - 64,211 - 14,602 (84,948) - 
รวมรายได้ 716,870 389,951 83,722 21,959 29,464 (84,948) 1,157,018 
        

ต้นทุนขายและบริการ (316,935) (271,461) (60,584) (22,499) (28,455) 84,948 (614,986) 
        

ก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน 399,935 118,490 23,138 (540) 1,009 - 542,032 
        

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       13,785 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (2,122) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       (121,779) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (44,258) 
ภาษเีงนิได ้       (70,261) 
ก าไรสุทธิ       317,397 
        

จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้        
- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 716,870 373,489  69,281  - - (6,135) 1,153,505 
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 16,462  14,441  21,959 29,464 (78,813) 3,513 
 716,870 389,951 83,722 21,959 29,464 (84,948) 1,157,018 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจ 

การผลิตและ 
ธรุกิจ 

การบริหาร 
งาน

วิศวกรรม  ตดัรายการ  
 น ้าดิบ ขายน ้าประปา กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
        
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด        
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562        
รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 695,872 423,101 12,175 22,457 11,225 - 1,164,830 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 12,138 - 56,313 - 13,847 (82,298) - 
รวมรายได้ 708,010 423,101 68,488 22,457 25,072 (82,298) 1,164,830 
        
ต้นทุนขายและบริการ (300,097) (304,999) (48,306) (23,939) (24,730) 82,298 (619,773) 
        
ก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน 407,913 118,102 20,182 (1,482) 342 - 545,057 
        
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       19,270 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (1,987) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       (105,068) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (41,599) 
ภาษเีงนิได ้       (71,352) 
ก าไรสุทธิ       344,321 
        
จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้        
- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 708,010 366,633 64,313 - - (12,138) 1,126,818 
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 56,468 4,175 22,457 25,072 (70,160) 38,012 
 708,010 423,101 68,488 22,457 25,072 (82,298) 1,164,830 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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9 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม   
พ.ศ. 2563 

     

เงนิฝากประจ ากบัสถาบนัการเงนิ 207,283 110,203 - - 
เงนิฝากประจ าตามขอ้ก าหนดสญัญาสมัปทาน 410,963 400,481 66,378 64,152 
 618,246 510,684 66,378 64,152 
 

10 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลูกหนี้การคา้ 435,166 475,346 280,518 327,331 
ลูกหนี้อื่น     
- บุคคลภายนอก  2,023 1,253 2,023 1,252 
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.2) 19 19 9,616 10,483 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 21,980 25,064 15,683 19,077 
อื่น ๆ 11,415 520 11,415 521 
 470,603 502,202 319,255 358,664 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ลูกหนี้การคา้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้ว     
   - บุคคลภายนอก  125,869 131,579 123,112 130,378 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.2) 172,347 202,705 156,507 194,396 
รวมลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 298,216 334,284 279,619 324,774 
     
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็     
   - บุคคลภายนอก 1,142 1,081 - - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.2) 135,808 139,981 899 2,557 
รวมลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 136,950 141,062 899 2,557 
     
 435,166 475,346 280,518 327,331 
 
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้วสามารถแยกตามอายุลูกหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 293,582 329,236 275,027 319,800 
เกนิก าหนดไม่เกนิ 3 เดอืน 1,654 777 1,642 706 
เกนิก าหนด 3 - 6 เดอืน 532 925 502 925 
เกนิก าหนด 6 - 12 เดอืน 2,448 1,526 2,448 1,522 
เกนิก าหนดมากกว่า 12 เดอืน 615 2,435 615 2,436 
 298,831 334,899 280,234 325,389 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (615) (615) (615) (615) 
 298,216 334,284 279,619 324,774 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   ทุนช าระแล้ว อตัราร้อยละของการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  จดัตัง้ข้ึน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ในประเทศ พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
         

บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์
   จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและขายน ้าประปา การลดน ้าสูญเสยี 
และลงทุนในกจิการประปา 4 แห่ง 

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

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย       510,000 510,000 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ สิทธิการใช้ ไม่มีตวัตน 
    
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 15,260,947 - 3,531,073 
รายการปรบัปรุงจากกการเปลีย่นนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 6) (3,103) 464,216 - 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิตามทีป่รบัปรุงใหม่ 15,257,844 464,216 3,531,073 
ซื้อสนิทรพัย์ 576,357 7,494 38,164 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ (716) - - 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (125,014) (10,366) (83,461) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 15,708,471 461,344 3,485,776 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ สิทธิการใช้ ไม่มีตวัตน 
    
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 15,003,101 - 52,308 
รายการปรบัปรุงจากกการเปลีย่นนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 6) (3,103) 396,244 - 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิตามทีป่รบัปรุงใหม่ 14,999,998 396,244 52,308 
ซื้อสนิทรพัย์ 575,506 7,494 7,260 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ (716) - - 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (117,649) (7,043) (2,615) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 15,457,139 396,695 56,953 
 
ต้นทุนการกู้ยมืจ านวน 19.1 ล้านบาท เกดิจากเงนิกู้ยมืทีย่มืมาเฉพาะส าหรบัโครงการวางท่อ และการก่อสรา้งระบบผลติน ้าประปา ไดบ้นัทกึ
เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในการซื้อสนิทรพัย ์
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 529,473 577,433 529,473 577,433 
ค่าพฒันาแหล่งน ้าต้นทุนโครงการก่อสรา้ง 299,000 299,000 299,000 299,000 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 25,359 27,524 6,553 6,756 
เงนิค่ามดัจ าและเงนิประกนั 2,356 2,357 - - 
ลูกหนี้อื่น 32,802 32,802 - - 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้อื่น (32,802) (32,802) - - 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 20,122 19,592 - - 
ลูกหนี้ - โครงการน ้ารไีซเคลิ 11,214 10,802 11,214 10,802 
อื่น ๆ 3,375 2,918 2,527 2,049 
 890,899 939,626 848,767 896,040 
 
 

14 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เจา้หนี้การคา้     
  - บุคคลภายนอก 96,016 144,449 68,928 113,395 
  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.2) 2,588 1,786 32,049 23,636 
เจา้หนี้อื่น     
  - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.2) 73,084 171,101 1,559 114,905 
 171,688 317,336 102,536 251,936 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รายการหมุนเวียน     
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 572,000 305,000 255,000 - 
   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั     
     การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 266,200 826,200 74,000 634,000 
รวมเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีน 838,200 1,131,200 329,000 634,000 
     
รายการไม่หมุนเวียน     
   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  4,280,000   3,830,000   4,280,000   3,830,000  
   หุน้กู ้  2,398,467   2,398,363   2,398,467   2,398,363  
รวมเงนิกูย้มืส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 6,678,467 6,228,363 6,678,467 6,228,363 
     
รวมเงนิกูย้มื 7,516,667 7,359,563 7,007,467 6,862,363 
 
ณ วนัที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีลูค่ายุตธิรรมในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิ
เฉพาะกจิการ จ านวน 4,638.24 ล้านบาท และ 4,446.04 ลา้นบาท ตามล าดบั หุน้กูม้มีลูค่ายุตธิรรม จ านวน 2,512.68 ลา้นบาท  
 
15.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 305,000 - 
กูย้มืเพิม่ 1,943,000 1,709,000 
จ่ายช าระคนื (1,676,000) (1,454,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 572,000 255,000 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่สามารถเบิกออกมาใช้ได้เป็นจ านวนเงิน  
3,476 ลา้นบาท และ 2,653 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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15.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,546,200 4,656,200 4,354,000 4,464,000 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (266,200) (826,200) (74,000) (634,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 4,280,000 3,830,000 4,280,000 3,830,000 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 4,656,200 4,464,000 
กูย้มืเพิม่ 450,000 450,000 
จ่ายช าระคนื (560,000) (560,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 4,546,200 4,354,000 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวทีย่งัมไิดเ้บกิออกมาใชเ้ป็นจ านวนเงนิ 860.0 ลา้นบาท 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวของกลุ่มกจิการเป็นประเภทไม่มหีลกัประกนั ซึง่กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิต่าง ๆ รวมถงึการ
ด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่าและการด ารงอตัราส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต ่ากว่า 1.10 เท่า 
 

16 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าในอนาคต มดีงัต่อไปนี้ 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

     

จ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่า 707,532 710,485     634,929 635,310  
หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคต (256,942) (260,415) (245,828) (248,738) 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 450,590 450,070     389,101 386,572 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (42,357) (41,539) (31,527) (29,804) 
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระมากกว่าหนึ่งปี 408,233 408,531 357,574 356,768 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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17 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิประกนัผลงาน 183,132 162,645 141,612 119,737 
เงนิค ้าประกนัรบัจากธนาคาร 30,429 37,479 30,429 37,479 
เงนิรบัล่วงหน้า 26,400 26,400 26,400 26,400 
เงนิประกนัการเช่ารบัจากบรษิทัย่อย     
   (หมายเหตุ 20.2) - - 58 58 
 239,961 226,524 198,499 183,674 
 

18 รายได้อ่ืน 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รายไดด้อกเบีย้  2,358 1,446 11,187 10,618 
รายไดค้่าสนิไหมทดแทน 2,082 12,299 838 10,363 
รายไดค้่าปรบัส่งงานล่าชา้ 5,960 175 3,121 - 
อื่น ๆ 3,385 5,350 4,657 5,066 
 13,785 19,270 19,803 26,047 
 

19 ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายโดยใช้วธิีการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกบัที่ใช้กบัก าไรรวมทัง้ปีที ่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ส าหรบัข้อมูลทางการเงนิรวม คอื อตัรารอ้ยละ 18.12 ต่อปี (วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : อตัราร้อยละ 17.17 ต่อปี) และ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 18.38 ต่อปี (วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 17.57 ต่อปี) 
 

20 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
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) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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20.1 รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รายได้จากการขายน ้าดิบ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
การประปาส่วนภูมภิาค 154,057 132,535 154,057 132,535 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 231,475 248,566 231,475 248,566 

บริษทัย่อย     
บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) - - 6,135 12,138 
     

รายได้จากการขายน ้าประปา     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 308,360 314,030 46,557 48,076 
     
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 16,462 56,898 - - 

     
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 16,202 19,583 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน)  - - 14,602 13,847 
     
รายได้ดอกเบีย้     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) - - 10,671 10,553 
     
รายได้อ่ืน     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) - - 2,702 2,821 
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - 116 94 
     
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) - - 64,211 56,313 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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20.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 88,516 112,102 71,876 99,925 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 83,831 90,603 83,831 90,603 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) - - 800 3,868 
 172,347 202,705 156,507 194,396 
     
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
     การประปาส่วนภูมภิาค 135,808 139,981 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) - - 899 2,557 

 135,808 139,981 899 2,557 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 19 19 - - 
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) - - 9,616 10,483 
 19 19 9,616 10,483 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เจ้าหน้ีการค้า      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 2,588 1,786 1,587 758 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) - - 30,462 22,878 
 2,588 1,786 32,049 23,636 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 73,084 171,101 1,559 114,781 
บริษทัย่อยทางอ้อม     
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - - 124 
 73,084 171,101 1,559 114,905 
     
เงินประกนัการเช่ารบั     
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน)  - - 58 58 
 

20.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 31,633 25,921 24,892 20,286 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,873 1,463 1,512 1,117 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 10 10 6 5 
 33,516 27,394 26,410 21,408 

 
 
 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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20.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลิติี้ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,600.0 ล้านบาท 
มรีะยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปีโดยจ่ายช าระคนืปีละ 400.0 ล้านบาท ซึ่งจะเริม่จ่ายคนืงวดแรกในเดอืนสงิหาคม 
ปี พ.ศ. 2564  
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยมมีลูค่ายุตธิรรมจ านวน 1,589.27 ลา้นบาท  
 

21 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

21.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม
พ.ศ.2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 
     

อาคาร และอุปกรณ์ 2,691,382 3,161,243 2,691,382 3,161,243 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 61,469 88,648 - - 
 2,752,851 3,249,891 2,691,382 3,161,243 

 

21.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงของหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเป็นสาระส าคญัจากทีไ่ดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

คดีฟ้องร้อง 
 

บริษทั 
 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้รบัเหมารายหนึ่งเพื่อด าเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการ  Regulating Well  ท่อส่งน ้ าบางปะกง-
บางพระ-ชลบุรี แบบเบ็ดเสร็จ  (Turn Key Construction) ด าเนินการระหว่างวันที่  24 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที ่ 
23 เมษายน พ.ศ. 2556 แต่การก่อสรา้งเกดิความเสยีหายและผูร้บัเหมาไม่ด าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาทีก่ าหนด ต่อมาเมื่อ
วนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทฟ้องร้องผู้รบัเหมาเรยีกค่าเสยีหายในคดีแพ่ง เกี่ยวกบัการผดิสญัญาจ้างและเรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายจ านวนทุนทรพัย์ทัง้สิน้ 111.81 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2563 ผู้รบัเหมาไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแย้งต่อศาลแพ่งโดยเรยีกรอ้งค่าเสยีหายบรษิัทตามค าฟ้องแย้งเป็นจ านวน เงนิทัง้สิ้น 
169.81 ล้านบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยื่นค าแกฟ้้องแยง้แลว้ ปัจจุบนั
คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลแพ่งในชัน้ไกล่เกลีย่คดขีอ้พพิาท 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดบ้นัทกึหนี้สนิบางส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าเสยีหายทีถู่กฟ้องรอ้งจ านวนเงนิ 55.61 ล้านบาท 
ไวใ้นขอ้มลูทางการเงนิแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งของโครงการทีบ่รษิทัยงัไม่ไดจ้่ายช าระ  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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22 ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้า 
 

หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัให้บรษิัท เช่า/บรหิาร และการพจิารณาอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้า  
2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัต้องจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้บั
หน่วยงานของรฐัในเบื้องต้นเป็นอตัรารอ้ยละของรายได้จากการขายน ้าดบิในโครงการฯ ตัง้แต่ปีที่เริม่เขา้ด าเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ
หากการพจิารณาไดข้้อยุตใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราที่บรษิัทไดช้ าระค่าตอบแทนไวแ้ล้ว บรษิทัจะต้องยนิยอมช าระเพิม่เตมิจนครบถ้วน
ในครัง้เดียว หรือหากได้ข้อยุติในอัตราที่ต ่ากว่า หน่วยงานรัฐดังกล่าวยินยอมคืนส่วนที่ช าระไว้เกินโดยการหักกลบลบหนี้กับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในปีต่อ ๆ ไป 
 

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
ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกบับรษิัท และเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  
ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเช่าท่อส่งน ้าโดยไม่ตอ้งใชว้ธิปีระมลู  
 

ในปี พ.ศ. 2558 บรษิัทและหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มีการประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดอตัราค่าตอบแทน โดยเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 บรษิัทไดม้หีนังสอืแจ้งถึงหน่วยงานรฐัว่าบรษิัทยนิดทีีจ่ะช าระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรอืบรหิาร เป็นอตัรารอ้ยละของ
รายได้จากการขายน ้าดบิในอตัราที่สูงขึ้นส าหรบัปีปัจจุบัน และคงอตัราเดมิส าหรบัปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มหีนังสือ  
ลงวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจง้มายงับรษิทัว่าจะต้องน าขอ้เสนอดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการพจิารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 และน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยใน
ระหว่างการรอผลการพิจารณา หน่วยงานรฐัดังกล่าวไม่ขดัข้องที่บริษัทจะช าระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอัตราใหม่ตัง้แต่  
ปี 2558 เป็นต้นไป บรษิทัไดบ้นัทกึค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงนิโดยเปลี่ยนเป็นใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2558 ซึง่ฝ่ายบรหิารพจิารณาว่าเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
 

เมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 หน่วยงานรฐัมีหนังสอืแจ้งมายงับรษิัทว่า โครงการท่อส่งน ้าของบรษิัทเป็นโครงสรา้งพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัจะต้องว่าจา้ง 
ที่ปรกึษาเพื่อร่วมจดัท ารายงานการศึกษาและวเิคราะห์โครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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23 ข้อมูลเก่ียวกบัการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่าย 
 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งทีเ่ป็นเจา้ของท่อส่งน ้า ก าหนดใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการขายน ้าดบิแยกตามโครงข่าย เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การขายน ้าดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน ้า 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
 พนับาท พนับาท 
   
ปริมาณการใช้น ้าดิบทัง้หมด   

โครงขา่ยท่อสง่น ้าหนองปลาไหล - มาบตาพุด 218,038 245,484 
โครงข่ายท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด 262,463 252,408 
โครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ี 198,481 162,729 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 93,605 105,435 

รวม 772,587 766,056 
หกั  ปริมาณการใช้น ้าดิบเพ่ือน าไปผลิตน ้าประปา   

โครงข่ายท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด (35,212) (38,497) 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (20,506) (19,548) 

รวมรายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 716,869 708,011 
 
รายไดจ้ากการขายน ้าดบิในโครงขา่ยท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 111,272 99,026 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 35,574 29,845 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา 51,635 33,858 
รวม 198,481 162,729 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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24   เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงิน 
 
1) เงินปันผลจ่าย 

 
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิเลื่อนการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ออกไปไม่มี
ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีมติอนุมัติจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท รวมเป็นเงนิ 432.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นอตัราเดยีวกนักบัทีค่ณะกรรมการบรษิัทจะน าเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิเงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
2) ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

 
แม้ว่าการแพรร่ะบาดของ COVID-19 จะไม่ไดส้่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการตามปกตขิองกลุ่มกจิการ ผู้บรหิารของกลุ่ม
กิจการคาดว่า COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานทางอ้อมของกลุ่มกิจการที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสถัดไป จากการ
สนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น ้าที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว เช่น เมื่อวนัที่ 8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิัทมมีตใิหส้่วนลดค่าน ้าประปาแก่การประปาส่วนภูมภิาคในอตัรารอ้ยละ 1.5 เป็นระยะเวลา 
3 เดอืน (เมษายน - มถิุนายน พ.ศ. 2563) และในอตัราร้อยละ 20 เป็นระยะเวลา 3 เดอืน (เมษายน - มถิุนายน พ.ศ. 2563) ในพื้นที่
ประปาสตัหบี ซึง่กลุ่มกจิการเป็นผูจ้ าหน่ายน ้าประปาใหป้ระชาชนโดยตรง เป็นตน้ 
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