
บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท จดัการและพัฒนาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

แบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทําใหข้้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 



ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจ้าขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในเรื่องดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ี ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตเหล่าน้ี 

 

1) หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิข้อ 24 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ําที่หน่วยงานของรฐัแห่งหน่ึงอยู่ระหว่าง

การพิจารณาการจดัให้บริษัทเช่าหรอืบริหารโครงการ และการพิจารณาอัตราผลตอบแทน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ในภายหลงั  

 

2) หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 4.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนําข้อยกเว้นจากมาตรการ 

ผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดย

สภาวิชาชีพบญัช ีมาถอืปฏิบัตสํิาหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สุขมุาภรณ์  วงศ์อริยาพร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4843 

กรุงเทพมหานคร 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 271,773 58,211 134,047 15,710

เงนิลงทุนระยะสั �น - 510,684 - 64,152

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุน

     ตดัจําหน่าย 9 549,852 - 65,627 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 10 465,692 502,202 329,564 358,664

สนิคา้คงเหลอื 64,473 25,632 47,888 8,806

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 51,084 53,591 11,497 20,624

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,402,874 1,150,320 588,623 467,956

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 - - 510,000 510,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 22.4 - - 1,600,000 1,600,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 12 210,688 171,564 180,155 183,868

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 15,891,379 15,260,947 15,686,384 15,003,101

ค่าความนิยม 103,283 103,283 - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 12 3,427,883 3,531,073 54,971 52,308

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 13 544,035 - 482,725 -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23,245 24,066 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 14 867,858 939,626 825,344 896,040

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 21,068,371 20,030,559 19,339,579 18,245,317

รวมสินทรพัย์ 22,471,245 21,180,879 19,928,202 18,713,273

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

         (                                                                )                     (                                                                )
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 15.1 1,337,000 305,000 842,000 -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 16 126,894 317,336 71,768 251,936

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยถ์าวร 1,515,566 1,319,365 1,513,483 1,295,938

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - ส่วนที�

   ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15.2 148,000 826,200 148,000 634,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - ส่วนที�ถงึกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี - 1,899 - 1,899

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�ถงึกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 17 43,634 - 32,402 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 149,821 103,707 86,401 71,960

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 151,171 190,795 114,829 148,028

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 58,675 66,125 31,198 40,834

รวมหนี�สินหมนุเวียน 3,530,761 3,130,427 2,840,081 2,444,595

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 4,169,000 3,830,000 4,169,000 3,830,000

หุน้กู้ 15 2,398,572 2,398,363 2,398,572 2,398,363

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 1,252 - 1,252

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 17 495,283 - 448,553 -

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 332,458 341,297 52,201 47,953

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 221,808 209,848 163,932 154,884

ประมาณการหนี�สนิระยะยาว 33,450 29,353 - -

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น 18 249,140 226,524 209,916 183,674

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 7,899,711 7,036,637 7,442,174 6,616,126

รวมหนี�สิน 11,430,472 10,167,064 10,282,255 9,060,721

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

   ทุนที�ออกและชําระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 2,138,522 2,138,522 2,138,522 2,138,522

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้  - ทุนสํารองตามกฎหมาย 166,500 166,500 166,500 166,500

                  - ทุนสํารองสมัปทาน 399,876 393,729 50,254 61,516

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,495,462 6,469,124 5,620,637 5,614,287

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 6,309 8,002 6,309 8,002

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 10,870,394 10,839,602 9,645,947 9,652,552

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 170,379 174,213 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,040,773 11,013,815 9,645,947 9,652,552

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 22,471,245 21,180,879 19,928,202 18,713,273

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ�าดบิ 586,668 734,081 587,431 740,206

รายไดจ้ากการขายนํ�าประปา 361,954 385,298 85,552 106,449

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 25,208 49,768 - -

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 26,781 26,775 31,653 29,974

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,000,611 1,195,922 704,636 876,629

รายไดอ้ื�น 19 9,549 7,025 90,014 82,639

รวมรายได้ 1,010,160 1,202,947 794,650 959,268

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ�าดบิ 335,839 352,022 342,432 357,323

ตน้ทุนขายนํ�าประปา 249,910 260,561 86,718 90,589

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 25,208 49,768 - -

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิาร 25,078 28,144 21,768 25,800

รวมต้นทุนขายและบริการ 636,035 690,495 450,918 473,712

ค่าใชจ้่ายในการขาย 1,080 2,182 824 1,806

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 120,977 134,594 88,913 91,475

ตน้ทุนทางการเงนิ 42,790 39,786 39,759 35,666

รวมค่าใช้จ่าย 800,882 867,057 580,414 602,659

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 209,278 335,890 214,236 356,609

ภาษเีงนิได้ (55,903) (65,576) (44,391) (55,644)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 153,375 270,314 169,845 300,965

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น :

   รายการที �จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

         การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

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

         ภาษเีงนิไดเ้กี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภท

           รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 3,167 - 2,821

   รวมรายการที �จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

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

   รายการที �จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

         ทรพัยส์นิที�ไดร้บัโอนจากลกูคา้ (846) (846) (846) (846)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด 

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 152,529 256,802 168,999 288,834

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 150,570 267,768 169,845 300,965

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 2,805 2,546 - -

153,375 270,314 169,845 300,965

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 149,724 254,256 168,999 288,834

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 2,805 2,546 - -

152,529 256,802 168,999 288,834

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 0.09 0.16 0.10 0.18

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

รายได้ 22.1

รายไดจ้ากการขายนํ�าดบิ 1,297,403 1,429,953 1,304,300 1,448,217

รายไดจ้ากการขายนํ�าประปา 735,443 751,931 194,023 204,517

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 56,112 110,411 - -

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 68,671 68,457 64,055 60,105

รวมรายได้จากการขายและบริการ 2,157,629 2,360,752 1,562,378 1,712,839

รายไดอ้ื�น 19 23,334 26,295 109,817 108,686

รวมรายได้ 2,180,963 2,387,047 1,672,195 1,821,525

ค่าใช้จ่าย 22.1

ตน้ทุนขายนํ�าดบิ 647,861 643,626 659,367 657,420

ตน้ทุนขายนํ�าประปา 483,644 491,224 176,190 171,245

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 56,112 110,411 - -

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิาร 63,404 66,328 44,946 51,697

รวมต้นทุนขายและบริการ 1,251,021 1,311,589 880,503 880,362

ค่าใชจ้่ายในการขาย 3,202 4,169 2,734 3,644

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 242,756 238,342 178,358 162,528

ตน้ทุนทางการเงนิ 87,048 81,386 80,509 73,166

รวมค่าใช้จ่าย 1,584,027 1,635,486 1,142,104 1,119,700

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 596,936 751,561 530,091 701,825

ภาษเีงนิได้ 20 (126,164) (136,928) (102,434) (116,286)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 470,772 614,633 427,657 585,539

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น :

   รายการที �จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

         การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

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

         ภาษเีงนิไดเ้กี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภท

           รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 3,167 - 2,821

   รวมรายการที �จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

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

   รายการที �จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

         ทรพัยส์นิที�ไดร้บัโอนจากลกูคา้ (1,693) (1,693) (1,693) (1,693)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด 

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 469,079 600,274 425,964 572,561

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 465,054 609,475 427,657 585,539

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 5,718 5,158 - -

470,772 614,633 427,657 585,539

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 463,361 595,116 425,964 572,561

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 5,718 5,158 - -

469,079 600,274 425,964 572,561

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 0.28 0.37 0.26 0.35

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นที�ได้ รวม รวม

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลูกค้า องคป์ระกอบอื�นของ ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวมส่วนของ

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

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

เงนิปันผลจา่ย - - - - (449,206) - - (449,206) (7,942) (457,148)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 21,275 (21,275) - - - - -

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

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

ยอดยกมา ณ วนัที� 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

เงนิปันผลจา่ย 21 - - - - (432,569) - - (432,569) (9,552) (442,121)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 6,147 (6,147) - - - - -

กาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 465,054 (1,693) (1,693) 463,361 5,718 469,079

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,663,725 2,138,522 166,500 399,876 6,495,462 6,309 6,309 10,870,394 170,379 11,040,773

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม
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(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นที�ได้ รวม

ทนุที�ออกและ ส่วนเกิน ทนุสาํรอง ทนุสาํรอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอื�นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

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

เงนิปันผลจ่าย - - - - (449,206) - - (449,206)

การจดัสรรทุนสํารองสมัปทานสําหรบังวด - - - 5,297 (5,297) - - -

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

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

ยอดยกมา ณ วนัที� 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

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - - (432,569) - - (432,569)

การจดัสรรทุนสํารองสมัปทานสําหรบังวด - - - (11,262) 11,262 - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 427,657 (1,693) (1,693) 425,964

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,663,725 2,138,522 166,500 50,254 5,620,637 6,309 6,309 9,645,947

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถึงหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 596,936 751,561 530,091 701,825

รายการปรบักระทบกาํไรกอ่นภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดําเนินงาน

คา่เสื�อมราคา 12,13 278,714 249,232 257,692 234,219

คา่ตดัจาํหน่าย 12 167,098 159,859 5,276 4,738

รายได้จากการตดัจาํหน่ายทรพัย์สนิที�

ได้รบัโอนจากลูกคา้ (1,693) (1,693) (1,693) (1,693)

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ถาวร (700) 5,107 (553) 5,105

ประมาณการหนี�สนิระยะยาว 4,679 14,597 - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,395 32,078 9,048 23,279

เงนิปันผลรบั 19 - - (73,440) (67,320)

รายได้ดอกเบี�ย 19 (5,213) (3,636) (22,523) (21,791)

ดอกเบี�ยจา่ย 86,560 80,947 80,021 72,728

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 1,138,776 1,288,052 783,919 951,090

การเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ ื�น 23,808 (47,330) 19,379 (39,756)

สนิคา้คงเหลอื (38,841) 474 (39,081) -

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื�น 9,001 3,645 8,656 3,834

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 281 (6,823) (768) (7,971)

การเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ ื�น (190,442) 127,761 (180,168) 107,639

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (39,379) (22,924) (32,955) (13,789)

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (11,749) 4,679 (9,726) 2,712

จา่ยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (435) (4,840) - (4,840)

จา่ยประมาณการหนี�สนิระยะยาว (583) (4,215) - -

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 22,615 (3,750) 26,241 (4,290)

เงนิสดได้มาจากการดําเนินงาน 913,052 1,334,729 575,497 994,629

จา่ยภาษเีงนิได้ (95,719) (143,614) (83,746) (109,466)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 817,333 1,191,115 491,751 885,163

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

12



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อเงนิลงทนุระยะสั �น - (446,249) - (5,103)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมลูคา่ด้วยวธิ ี

ราคาทนุตดัจาํหน่าย (313,451) - (1,475) -

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุระยะสั �น - 385,137 - -

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมลูคา่ด้วย

วธิรีาคาทนุตดัจาํหน่าย 274,282 - - -

เงนิสดรบัจากดอกเบี�ย 4,877 3,995 22,994 22,150

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - 73,440 67,320

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 9,536 62 8,421 58

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�ออสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทนุ (419) (721) (452) (779)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัย์ถาวรและ

จา่ยล่วงหน้าคา่กอ่สรา้ง (606,477) (248,880) (600,415) (244,555)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ (2,348) - (2,348) -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (84,512) (102,196) (7,939) (4,735)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น - (299,000) - (299,000)

เงนิสดจา่ยดอกเบี�ยสาํหรบัเงนิกูย้มืที�ตั �งข ึ�นเป็นทนุ (39,877) (25,804) (39,877) (25,804)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (758,389) (733,656) (547,651) (490,448)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 15.1 3,333,000 2,360,000 2,804,000 2,042,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 15.1 (2,301,000) (2,347,000) (1,962,000) (2,205,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 487,000 400,000 487,000 400,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 (826,200) (826,200) (634,000) (634,000)

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - (979) - (979)

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ (14,305) - (8,769) -

เงนิปันผลจา่ย (437,443) (457,103) (432,479) (449,160)

เงนิสดจา่ยดอกเบี�ย (86,434) (83,726) (79,515) (75,309)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 154,618 (955,008) 174,237 (922,448)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 213,562 (497,549) 118,337 (527,733)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 271,773 80,664 134,047 13,213

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�มใิชเ่งนิสด

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัย์ถาวรและ

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 1,517,480 115,398             1,515,396 90,843               

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 550,072 - 486,574 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึหน้า 43 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

อาคารอสีท์วอเตอร์ ชัน้ 23-26 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 

การดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่

ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขายน้ําดบิรวมถงึการผลติและขายน้ําประปา  

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิเมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัตามทีไ่ดร้บัมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการของบรษิทั  

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ

ทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ สําหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการไดใ้ห้

การสนับสนุนนโยบายของรฐับาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามมติการประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ.2563 

สําหรบัมาตรการดา้นน้ําประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค คณะกรรมการบริษัทมีมตใิหส่้วนลดค่าน้ําประปาส่วนภูมภิาค  

ในอตัราร้อยละ 1.5 ตามแต่ละพื้นที่ และรอ้ยละ 20 เฉพาะพื้นที่ประปาสตัหบีเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2563) 

ซึ่งกลุ่มกจิการไดร้บัรูผ้ลกระทบจากการใหส่้วนลดดงักล่าวไวใ้นขอ้มูลทางการเงนิแล้ว โดยผลกระทบดงักล่าวไม่มสีาระสําคญั ทัง้น้ีกลุ่ม

กจิการไดใ้หค้วามใส่ใจเป็นพิเศษกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกจิน้ําประปา รวมทัง้การวางแผนเพื่อ

รบัมอืและแก้ไขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

3 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนด

เพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่

มเีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงิน

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี  

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ท่ีเกี่ยวข้องกบักลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ต่อไปน้ีมาใชป้ฏิบตัเิป็นครัง้แรก ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

4.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

4.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9             เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   ฉบบัที ่16 

เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงาน 

   ต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

   ฉบบัที ่19 

เรื่อง การชําระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ

เครื่องมือทางการเงินมาใช้และปรบัปรุงย้อนหลงัโดยรบัรู้ผลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 นโยบายการบญัชใีหม่ได้

อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 5 และรายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ดงักล่าวไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 6 
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4.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศเมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สําหรบักจิการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้สําหรบัเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยวิธีอย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง 

เครื่องมอืทางการเงนิ 

 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่ต้องนําขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าของ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กลุ่มกิจการสามารถใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต (Historical credit loss) 

หรือวิธีอื่นที่ให้ผลลพัธ์ใกล้เคียงกัน ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นจาก

ข้อมูลที่มแีละหาได้โดยไม่ใช้ความพยายามหรือต้นทุนที่สูงเกินไปมาใช้ในการตัง้สํารอง ทัง้น้ี กลุ่มกิจการยงัต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

การกลบัรายการสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้

 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณา

ประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัช ี

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที่จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีดงักล่าว ทัง้น้ี กลุ่มกิจการยงัต้อง

ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้ในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 

 

กลุ่มกจิการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพจิารณาว่าสินทรพัย์

ของกลุ่มกิจการอาจมีการด้อยค่าหรือไม่ สําหรบัการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของค่าความนิยมที ่

กลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปีนัน้ กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19  

ทีก่ระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการด้อยค่าของสินทรพัย์ดงักล่าว ทัง้น้ี กลุ่มกจิการ

ยงัต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ ในเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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5 นโยบายการบญัชีใหม่ 

 

5.1 สญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

กลุ่มกจิการไดเ้ปลี่ยนนโยบายการบญัชใีหม่สําหรบัสญัญาเช่าซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดั

ประเภทสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆเป็นสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน หรือสัญญาเช่าดําเนินงาน  

แต่ตัง้แต่ว ันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะรับรู้สัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

เมื่อสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าพรอ้มใชง้าน  

 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเริม่แรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ่้ายชําระ ซึ่งประกอบดว้ย 

 

• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึ การจ่ายชําระคงทีโ่ดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า 

• ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา ซึ่งการวดัมูลค่าเริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล 

• จํานวนเงนิทีค่าดว่ากลุ่มกจิการจะจ่ายชําระภายใต้การรบัประกนัมูลค่าคงเหลอื 

• ราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซื้อ หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้กําหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มกจิการจะใช้สทิธเิลือกในการยกเลกิสญัญาเช่า 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสิทธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล

ทีผู่เ้ช่าจะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 

 

ค่าเช่าทีชํ่าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนตลอด

ระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ 

 

สนิทรพัย์สทิธกิารใชว้ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซึ่งประกอบไปดว้ย 

 

• จํานวนเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริม่แรก 

• การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใด ๆ ทีจ่่ายชําระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า

ทีไ่ดร้บัใด ๆ  

• ต้นทุนทางตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ช่า และ 

• ประมาณการต้นทุนทีจ่ะเกิดขึ้นสําหรบัผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสนิทรพัย์อ้างองิ การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์

อ้างองิหรอืการบูรณะสนิทรพัย์อ้างองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาเช่า 

 

สินทรพัย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สัน้กว่าระหว่างอายุสินทรพัย์และระยะเวลาการเช่า  

หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรพัย์อ้างอิงให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าหรือหากราคาทุนของสินทรพัย์ 

สทิธิการใช ้สะทอ้นว่าผูเ้ช่าจะใชส้ทิธเิลือกซื้อ ผู้เช่าต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรพัย์สิทธกิารใชจ้ากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผลจนถึง

วนัสิ้นสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์อ้างองิ  

 

ค่าเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี

เสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คือสญัญาเช่าทีม่ีอายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สนิทรพัย์ทีม่ีมูลค่าตํ่าประกอบด้วย 

อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

18 

5.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

เงินลงทุนและสินทรพัยท์างการเงินอืน่ 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

 

• สนิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 

 

การจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิ (Business model) ของกลุ่มกจิการและตามลกัษณะของกระแสเงนิสด

ตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงนิ สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม กําไรและขาดทุนจะถูกบันทึก

ผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL) หรอืผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สําหรบัเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อ

ขาย การจดัประเภทขึ้นอยู่กับการเลือกของกลุ่มกิจการ ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกว่ากลุ่มกิจการเลือกที่จะวดัมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่หรอืไม่ ทัง้น้ีเมื่อเลอืกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

 

การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

การซื้อหรือขายสนิทรพัย์ทางการเงนิตามวธิีปกติ ต้องรบัรู้รายการหรอืตัดรายการในวนัทีท่ํารายการ ซึ่งเป็นวนัทีก่ลุ่มกจิการมี

ข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเกิดขึ้น สินทรพัย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงินสดจาก

สนิทรพัย์ทางการเงนิสิ้นสุดลงหรอืถูกโอน และเมื่อกลุ่มกจิการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของของสนิทรพัย์

ทางการเงนิออกไป  

 

การวดัมูลค่า 

 

การวดัมูลค่าเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม (ในกรณีที่กลุ่มกจิการไม่ได้รบัรูร้ายการ

ผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL)) บวกหรือหกัดว้ยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาหรอืการออกสนิทรพัย์

ทางการเงิน ต้นทุนการทํารายการของสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) จะถูกบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุน 

 

ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและ

จากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมูลค่า ดงัน้ี 

 

- ราคาทุนตัดจดัหน่าย: สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อร ับชําระกระแสเงินสดตามสญัญาที่มีลักษณะของเงินต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรู้ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตามวธิอีัตราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ใน

รายไดท้างการเงนิ กําไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการจะรบัรูใ้นรายการกําไรหรอืขาดทุน และแสดงเป็นกําไร(ขาดทุน)

อื่นรวมกบักําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 
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- มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่

มีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ทางการเงินกลุ่มน้ีจะรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้รายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได้ทางการเงิน และกําไร

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอื่น กําไรหรือขาดทุนที่รบัรูส้ะสมอยู่ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

จะถูกจดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดง้กลา่ว  

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิการถือไวท้ี่ไม่เขา้เงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตัด

จําหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรบัรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน โดยกําไรหรือ

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

ตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนทุกประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น  

2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอื ข) มูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งจะไม่สามารถรบัรู้ไปยงักําไรหรือขาดทุนในภายหลัง โดยกลุ่มกิจการ

พจิารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกนั สําหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไร

หรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น 

 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงินผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL) จะถูกรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนอื่น 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (FVOCI) จะไม่ถูกแสดงแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงอื่นของมูลค่ายุตธิรรม 

 

การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

(Forward looking) ของสินทรพัย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และด้วยวิธีว ัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งวิธีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึน้อยู่กับว่ามีการเพิ่มขึน้ของความ

เสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ สําหรบัการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิีการอย่างง่าย ในการพจิารณา

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งทําใหต้้องรบัรู้ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลาดอายุ ตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อ

เริม่แรก 
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6 รายการปรบัปรงุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

6.1 รายการปรบัปรงุสาํหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 

 

ในการนํา TFRS 16 มาใช้ปฏิบัติกลุ่มกิจการรบัรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าที่เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า

ดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชเีดมิฉบบัที่ 17 เรื่องสญัญาเช่า กลุ่มกิจการไดนํ้า TFRS 16 มาใช้ปฏบิัตโิดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ

สะสมของการเริม่ใชม้าตรฐานใหม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

ก) วธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 

 

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสําหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัย์อ้างองิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานที่มีอายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่า

ระยะสัน้ 

• ใชข้้อเท็จจรงิทีท่ราบภายหลังในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีที่สญัญาให้สทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิก

สญัญาเช่า 

 

ข) การวดัมูลค่าของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 

 

สนิทรพัย์สิทธกิารใชถู้กวดัมูลค่ายอ้นหลงัโดยการรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สินทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะ

ถูกรบัรู้ด้วยจํานวนที่เท่ากับหน้ีสินตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าหรือค่าเช่าค้าง

ชําระ 

 

สําหรบัสญัญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รบัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงินนัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า

การเงินและหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้และ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  
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การกระทบยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  33,890 11,702 

(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  

ณ วนัทีนํ่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

 

(710) 

 

(51) 

บวก:  หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,151 3,151 

(หกั): สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง  (59) - 

(หกั): สญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง  (5,686) - 

บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กดิจากมาตรฐานทีเ่ปลีย่นไปเกีย่วกบัการต่อสญัญา 419,484 371,770 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 450,070 386,572 
   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 41,539 29,804 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 408,531 356,768 

 450,070 386,572 
 

การปรบัปรุงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช ้TFRS 16 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  TFRS 16  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    

สินทรพัย์    
    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 502,202 (12,701) 489,501 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 15,260,947 (3,103) 15,257,844 

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 464,216 464,216 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 939,626 (1,493) 938,133 
    

หน้ีสิน    
    

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนทีถ่งึกําหนด    

            ชําระภายในหน่ึงปี  1,899 (1,899) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถ่งึกําหนด    

     ชําระภายในหน่ึงปี - 41,539 41,539 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน 1,252 (1,252) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 408,531 408,531 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  TFRS 16  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    

    

สินทรพัย์    
    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 358,664 (9,720) 348,944 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 15,003,101 (3,103) 14,999,998 

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 396,244 396,244 

    

หน้ีสิน    
    

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนทีถ่งึกําหนด    

ชําระภายในหน่ึงปี  1,899 (1,899) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถ่งึกําหนด    

ชําระภายในหน่ึงปี - 29,804 29,804 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน 1,252 (1,252) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 356,768 356,768 

 

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นไม่มผีลกระทบต่อกําไรสะสมต้นงวด งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบกระแสเงนิสด 

และขอ้มูลตามส่วนงานทีเ่คยนําเสนอ 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.2 รายการปรบัปรงุสาํหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยมผีลกระทบ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 คอื การจดัประเภทเงนิลงทุนระยะสัน้เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย สําหรบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  TFRS 9  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    

เงนิลงทุนระยะสัน้ 510,684 (510,684) - 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุน 

   ตดัจําหน่าย 

 

- 

 

510,684 

 

510,684 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  TFRS 9  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    

เงนิลงทุนระยะสัน้ 64,152 (64,152) - 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุน 

   ตดัจําหน่าย 

 

- 

 

64,152 

 

64,152 

 

มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญช ี

เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือทางการเงนิระยะสัน้ ยกเวน้ เงินใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิัทย่อย เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบัน

การเงนิ และหุน้กู้ ซึ่งไดเ้ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 การประมาณการ 

 

การจดัทําขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ีผลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชี

มาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทีสํ่าคญัในระหว่างงวดม ีดงัน้ี 

 

การใช้ดุลยพินิจท่ีสาํคญัในการกาํหนดอายุสญัญาเช่า 

 

ในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ผู้บรหิารได้พิจารณาถึงข้อเท็จจรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่ทําให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ

สําหรบัผู้เช่าในการใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า อายุสญัญาเช่าจะรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า  

หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผู่เ้ช่าจะใชส้ทิธเิลอืกนัน้  

 

สําหรบัการเช่าที่ดนิเพื่อใชใ้นการวางท่อส่งน้ําของกลุ่มกจิการเพื่อใช้ในการขายน้ําดิบ ซึ่งสญัญาเช่าไม่ได้กําหนดอายุไว ้ผูบ้ริหารพิจารณา

ว่าจะมีการต่ออายุสญัญาเช่าจนครอบคลุมอายุการใชง้านของท่อส่งน้ํา เน่ืองจากท่อส่งน้ําเป็นสินทรพัย์หลกัทีใ่ชใ้นการดําเนินงานของ

กลุ่มกิจการ และมีต้นทุนที่สูงถ้ามีการรื้อถอนหรือลงทุนใหม่ จึงมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะต่อสญัญาเช่าที่ดิน 

จนครอบคลุมอายุการใหป้ระโยชน์ของท่อส่งน้ํา 

 

8 ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลัก คือ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในพื้นที่บริเวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

โดยมีส่วนงานที่รายงานแบ่งตามกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การขายน้ําดิบ การผลิตและขายน้ําประปา การบริหารกิจการ

ประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร สําหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การใหเ้ช่าอาคารสํานักงาน จะแสดงรวมในรายการอืน่ ๆ 

 

กลุ่มกจิการมกีารดําเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตร์เดยีวคอื ประเทศไทย ดงันัน้จงึไม่มกีารนําเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัเขตภูมศิาสตร์ 

 

กลุ่มกิจการบันทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกับการขายให้แก่บุคคลภายนอก ผู้มอํีานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงาน วดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยใชก้ําไรจากการดําเนินงานของส่วนงาน  

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลตามส่วนงานดําเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 

ธุรกิจ 

การขาย           

ธุรกิจ 

การผลิตและ 

ธุรกิจ 

การบริหาร 

งาน

วิศวกรรม  ตดัรายการ  

 น้ําดิบ ขายน้ําประปา กิจการประปา บริการ อื่น ๆ ระหว่างกนั รวม 

        

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด        

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563        

รายได้        

รายได้จากภายนอก 1,297,403 770,616 31,257 29,200 29,153 - 2,157,629 

รายได้ระหว่างส่วนงาน 6,897 - 118,956 - 29,201 (155,054) - 

รวมรายได้ 1,304,300 770,616 150,213 29,200 58,354 (155,054) 2,157,629 

        

ต้นทุนขายและบริการ (659,367) (548,392) (113,662) (30,734) (53,920) 155,054 (1,251,021) 

        

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 

   ของส่วนงาน 644,933 222,224 36,551 (1,534) 4,434 - 

 

906,608 

        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        

รายได้อื่น       23,334 

ค่าใช้จ่ายในการขาย       (3,202) 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร       (242,756) 

ต้นทุนทางการเงนิ       (87,048) 

ภาษีเงนิได้       (126,164) 

กาํไรสุทธิ       470,772 

        

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได ้        

- ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,304,300 735,443 129,274 - - (6,897) 2,162,120 

- ตลอดช่วงเวลาหน่ึง - 35,173 20,939 29,200 58,354 (148,157) (4,491) 

รวมรายได้ 1,304,300 770,616 150,213 29,200 58,354 (155,054) 2,157,629 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 

ธุรกิจ 

การขาย           

ธุรกิจ 

การผลิตและ 

ธุรกิจ 

การบริหาร 

งาน

วิศวกรรม  ตดัรายการ  

 น้ําดิบ ขายน้ําประปา กิจการประปา บริการ อื่น ๆ ระหว่างกนั รวม 

        

สาํหรบังวดหกเดอืนส้ินสุด        

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562        

รายได ้        

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

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

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

        

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

        

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 

   ของส่วนงาน 790,797 229,634 28,575 (2,916) 3,073 - 

 

1,049,163 

        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        

รายได้อื่น       26,295 

ค่าใช้จา่ยในการขาย       (4,169) 

ค่าใช้จา่ยในการบรหิาร       (238,342) 

ต้นทุนทางการเงนิ       (81,386) 

ภาษีเงนิได้       (136,928) 

กาํไรสุทธิ       614,633 

        

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้        

- ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,448,217 751,931 122,846 - - (18,264) 2,304,730 

- ตลอดช่วงเวลาหน่ึง - 103,917 6,494 32,727 57,048 (144,164) 56,022 

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



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ)  

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563* 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

1 มกราคม   

พ.ศ. 2563* 

     

เงนิฝากประจํากบัสถาบนัการเงนิ 143,536 110,203 12,736 - 
เงนิฝากประจําตามขอ้กําหนดสญัญาสมัปทาน 406,316 400,481 52,891 64,152 
 549,852 510,684 65,627 64,152 
 

* ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตัดจําหน่ายเป็นเงินลงทุนระยะสัน้ (ดูขอ้มูลเพิม่เตมิที่

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 6)  

 

10 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ลูกหน้ีการคา้ 383,017 475,346 240,739 327,331 

ลูกหน้ีอื่น     

- กจิการอื่น  15,095 1,253 15,089 1,252 

- กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.2) 11,893 19 21,623 10,483 

ลูกหน้ีอื่นโครงการแก้ปัญหาภยัแล้ง 43,011 - 43,011 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 12,199 25,064 8,625 19,077 

อื่น ๆ 477 520 477 521 

 465,692 502,202 329,564 358,664 

 

ในระหว่างงวดบริษัทเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งตามประกาศการนิคมอุตาสหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 35/2563 และ 36/2563 โครงการ

ดงักล่าวเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของกนอ. และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวนัออก โดย กนอ. ร่วมกบักลุ่มผูใ้ชน้ํ้าภาคอุตสาหกรรม

ไดม้อบหมายใหบ้รษิัทจ่ายเงินล่วงหน้าต้นทุนโครงการไปก่อน แล้วดําเนินการจดัเกบ็จากกลุ่มผูใ้ช้น้ําดงักล่าวในอตัราไม่เกิน 0.92 บาทต่อ

ลูกบาศก์ เมตรของปริมาณการใช้น้ําจนกว่าจะครบเป็นระยะเวลาภายในหน่ึงปี ทัง้น้ีเริ่มการจัดเก็บตั ้งแต่ว ันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ลูกหน้ีการคา้มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ลูกหน้ีการคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้ว     

   - กจิการอื่น  87,610 131,579 83,873 130,378 

   - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (หมายเหตุ 22.2) 154,285 202,705 143,263 194,396 

รวมลูกหน้ีการคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้ว 241,895 334,284 227,136 324,774 

     

ลูกหน้ีการคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็     

   - กจิการอื่น 11,383 1,081 10,322 - 

   - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (หมายเหตุ 22.2) 129,739 139,981 3,281 2,557 

รวมลูกหน้ีการคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 141,122 141,062 13,603 2,557 

     

 383,017 475,346 240,739 327,331 

 

ลูกหน้ีการคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้วสามารถแยกตามอายุลูกหน้ีทีค่า้งชําระไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 223,369 329,236 211,031 319,800 

เกนิกําหนดไม่เกนิ 3 เดอืน 14,225 777 11,834 706 

เกนิกําหนด 3 - 6 เดอืน 1,322 925 1,322 925 

เกนิกําหนด 6 - 12 เดอืน 1,457 1,526 1,427 1,522 

เกนิกําหนดมากกว่า 12 เดอืน 2,137 2,435 2,137 2,436 

 242,510 334,899 227,751 325,389 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (615) (615) (615) (615) 

 241,895 334,284 227,136 324,774 

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนชาํระแล้ว อตัราร้อยละของการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 

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

   30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 

         

บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติี้ส์ 

   จาํกดั (มหาชน) 

ผลติและขายน้ําประปา การลดน้ําสูญเสีย 

และลงทุนในกจิการประปา 4 แห่ง 

 

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

รวมเงินลงทุนในบรษิทัย่อย       510,000 510,000 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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12 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย์ 

 เพ่ือการลงทุน และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน 

    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 171,564 15,260,947 3,531,073 

รายการปรบัปรุงจากกการเปลี่ยนนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 6) - (3,103) - 

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิตามทีป่รบัปรุงใหม่ 171,564 15,257,844 3,531,073 

ซื้อสนิทรพัย์ 418 936,858 64,052 

จดัประเภทรายการใหม่ 42,561 (42,417) (144) 

ตดัจําหน่าย - สุทธ ิ - (9,382) - 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจําหน่าย (3,855) (251,524) (167,098) 

ราคาตามบญัชีสิ้นงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 210,688 15,891,379 3,427,883 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย์ 

 เพ่ือการลงทุน และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน 

    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 183,868 15,003,101 52,308 

รายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญช ี(หมายเหตุ 6) - (3,103) - 

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิตามทีป่รบัปรุงใหม่ 183,868 14,999,998 52,308 

ซื้อสนิทรพัย์ 452 931,678 7,939 

ตดัจําหน่าย - สุทธ ิ - (8,438) - 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจําหน่าย (4,165) (236,854) (5,276) 

ราคาตามบญัชีสิ้นงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 180,155 15,686,384 54,971 

 

ต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 39 ล้านบาท เกดิจากเงนิกู้ยมืที่ยมืมาเฉพาะสําหรบัโครงการวางท่อ และการก่อสร้างระบบผลติน้ําประปา ไดบ้ันทึก

เป็นต้นทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในการซื้อสนิทรพัย์ 

 

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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13 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ  
 

สนิทรพัย์สทิธกิารใชท้ีร่บัรูจํ้าแนกตามประเภทของสนิทรพัย์อ้างองิ มดีงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563* 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ)  

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563* 

     

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
     

ทีด่นิ 518,211 438,047 471,987 389,679 
อาคาร 6,372 6,709 - - 
ระบบผลติน้ํา 178 184 - - 
อุปกรณ์ 5,776 3,103 5,776 3,103 
ยานพาหนะ 13,498 16,173 4,962 3,462 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 544,035 464,216 482,725 396,244 
 

* ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์ตามสญัญาเช่าและหน้ีสินตามสญัญาเช่า ที่เกี่ยวข้องกับสญัญาเช่าการเงินเป็นที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ และหน้ีสนิแสดงเป็นหน้ีสินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน (ดูขอ้มูลเพิ่มเตมิที่หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่าง

กาลขอ้ 6) 
 

จํานวนทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถนุายน  

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
พ.ศ. 2562 

     

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
ทีด่นิ 15,496 - 13,351 - 
อาคาร 338 - - - 
ระบบผลติน้ํา 6 - - - 
อุปกรณ์ 1,408 - 1,408 - 
ยานพาหนะ 6,087 - 1,914 - 

 23,335 - 16,673 - 
     

ดอกเบี้ยจ่ายจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 9,728 - 8,733 - 
ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 1,405 - 1,405 - 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกับสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัย์มมูีลค่าตํ่า 1,508 - 150 - 
 

กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสัญญาเช่ามีจํานวน 24 ล้านบาท และจํานวน 16 ล้านบาท ในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 505,401 577,433 505,401 577,433 

ค่าพฒันาแหล่งน้ําต้นทุนโครงการก่อสรา้ง 299,000 299,000 299,000 299,000 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 24,802 27,524 6,553 6,756 

เงนิค่ามดัจําและเงินประกนั 2,356 2,357 - - 

ลูกหน้ีอื่น 32,802 32,802 - - 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอื่น (32,802) (32,802) - - 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 20,122 19,592 - - 

ลูกหน้ี - โครงการน้ํารไีซเคลิ 11,773 10,802 11,773 10,802 

อื่น ๆ 4,404 2,918 2,617 2,049 

 867,858 939,626 825,344 896,040 

 

15 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

รายการหมุนเวียน     

   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,337,000 305,000 842,000 - 

   ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั     

     การเงนิทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 148,000 826,200 148,000 634,000 

รวมเงนิกู้ยมืส่วนทีห่มุนเวยีน 1,485,000 1,131,200 990,000 634,000 

     

รายการไม่หมุนเวียน     

   เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,169,000  3,830,000  4,169,000  3,830,000  

   หุน้กู ้ 2,398,572  2,398,363  2,398,572  2,398,363  

รวมเงนิกู้ยมืส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 6,567,572 6,228,363 6,567,572 6,228,363 

     

รวมเงนิกู้ยมื 8,052,572 7,359,563 7,557,572 6,862,363 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมูีลค่ายุตธิรรมในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ จํานวน 4,353 ล้านบาท และ 4,353 ล้านบาท ตามลําดบั หุน้กู้มมูีลค่ายุตธิรรม จํานวน 2,513 ล้านบาท  

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 305,000 - 

กู้ยมืเพิม่ 3,333,000 2,804,000 

จ่ายชําระคนื (2,301,000) (1,962,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,337,000 842,000 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่สามารถเบกิออกมาใชไ้ดเ้ป็นจํานวน 3,002 ล้านบาท 

และ 2,357 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

15.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,317,000 4,656,200 4,317,000 4,464,000 

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (148,000) (826,200) (148,000) (634,000) 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 4,169,000 3,830,000 4,169,000 3,830,000 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 4,656,200 4,464,000 

กู้ยมืเพิม่ 487,000 487,000 

จ่ายชําระคนื (826,200) (634,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 4,317,000 4,317,000 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมวีงเงนิกู้ยมืระยะยาวทีย่งัมไิดเ้บกิออกมาใชเ้ป็นจํานวนเงนิ 823 ล้านบาท 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นประเภทไม่มหีลกัประกัน ซึ่งกลุ่มกจิการต้องปฏบิัตติามเงื่อนไขทางการเงนิต่าง ๆ รวมถึงการ

ดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่าและการดํารงอตัราส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ตํ่ากว่า 1.10 เท่า 

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

เจา้หน้ีการคา้     

  - บุคคลภายนอก 68,509 144,449 41,850 113,395 

  - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.2) 1,503 1,786 27,651 23,636 

เจา้หน้ีอื่น     

  - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.2) 56,882 171,101 2,267 114,905 

 126,894 317,336 71,768 251,936 

 

17 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

จํานวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าในอนาคต มดีงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563* 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563* 

     

จํานวนเงนิทีจ่ะต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่า 868,388 710,485     799,744 635,310  

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต (329,471) (260,415) (318,789) (248,738) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 538,917 450,070     480,955 386,572 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (43,634) (41,539) (32,402) (29,804) 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระมากกว่าหน่ึงปี 495,283 408,531 448,553 356,768 

 

* ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรบัรูส้ินทรพัย์ตามสญัญาเช่าและหน้ีสินตามสญัญาเช่า ที่เกี่ยวข้องกับสญัญาเช่าการเงินเป็นที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ และหน้ีสนิแสดงเป็นหน้ีสินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน (ดูขอ้มูลเพิ่มเตมิที่หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่าง

กาลขอ้ 6) 

 

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

     

เงนิประกนัผลงาน 185,311 162,645 146,029 119,737 

เงนิคํ้าประกนัรบัจากธนาคาร 30,429 37,479 30,429 37,479 

เงนิรบัล่วงหน้า 33,400 26,400 33,400 26,400 

เงนิประกนัการเช่ารบัจากบรษิทัย่อย     

   (หมายเหตุ 22.2) - - 58 58 

 249,140 226,524 209,916 183,674 
 

19 รายได้อ่ืน 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

รายไดด้อกเบี้ย  2,855 2,192 11,336 11,173 

รายไดเ้งนิปันผล - - 73,440 67,320 

รายไดค้่าสนิไหมทดแทน 3,797 961 1,507 66 

รายไดค้่าปรบัส่งงานล่าชา้ 28 221 20 - 

อื่น ๆ 2,869 3,651 3,711 4,080 

 9,549 7,025 90,014 82,639 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

รายไดด้อกเบี้ย  5,213 3,638 22,523 21,791 

รายไดเ้งนิปันผล - - 73,440 67,320 

รายไดค้่าสนิไหมทดแทน 5,879 13,260 2,345 10,430 

รายไดค้่าปรบัส่งงานล่าชา้ 5,988 396 3,141 - 

อื่น ๆ 6,254 9,001 8,368 9,145 

 23,334 26,295 109,817 108,686 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกับที่ใช้กับกําไรรวมทัง้ปีที ่

คาดว่าจะเกิดขึ้น สําหรบัข้อมูลทางการเงนิรวม คือ อัตราร้อยละ 21.13 ต่อปี (วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 : อัตราร้อยละ 18.21 ต่อปี) และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 19.32 ต่อปี (วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 16.57 ต่อปี) 

 

21 เงินปันผลจ่าย 

 

บริษทั 

 

เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจําปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของ

บริษัทในอัตราหุ ้นละ 0.47 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้นจํานวน 782 ล้านบาท โดยบรษิัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลใน

อตัราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจํานวนเงิน 349.4 ล้านบาท ในวนัที่ 11 กนัยายน พ.ศ. 2562 และไดจ่้ายเงนิปันผลทีเ่หลือในอัตราหุ้นละ 

0.26 บาท เป็นจํานวนเงนิ 432.6 ล้านบาท ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

บริษทัย่อย 

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 5.55 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจํานวน 191.5 ล้านบาท ทัง้น้ีบรษิัทย่อยไดจ่้าย

เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 4.1 บาท เป็นจํานวนเงนิ 141.5 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2562 และได้จ่ายเงนิปันผลที่เหลอืใน

อตัราหุ้นละ 1.45 บาท เป็นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท ในวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายให้บรษิัท จํานวน 45 ล้าน

บาท และจ่ายใหส่้วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอํีานาจควบคุมจํานวน 5 ล้านบาท 

 

เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอก็คอมธารา จํากัด มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประจําไตรมาสหน่ึง ปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้นจํานวน 46.2 ล้านบาท ซึ่งจ่ายใน

วนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้ริษัทจํานวน 41.6 ล้านบาท และจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

จํานวน 4.6 ล้านบาท 
 

22 รายการกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 

บริษัทเป็นบริษทัมหาชนจํากดั โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ลําดบัแรก ซึ่งถือรอ้ยละ 40.20 ของจํานวนหุน้ของ

บรษิทัทีอ่อกจําหน่าย และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  

 

การนิคมอุตสาหกรรมถอืหุน้รอ้ยละ 4.57 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกจําหน่ายของบรษิทั และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั 

 

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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22.1 รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

รายได้จากการขายน้ําดิบ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

การประปาส่วนภูมภิาค 290,543 306,578 290,543 306,578 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 436,913 497,161 436,913 497,161 

บริษัทย่อย     

บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 6,897 18,264 
     

รายได้จากการขายน้ําประปา     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

   การประปาส่วนภูมภิาค 616,540 639,288 81,791 97,694 
     

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

   การประปาส่วนภูมภิาค 39,411 104,048 - - 
     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

   การประปาส่วนภูมภิาค 20,588 25,839 - - 

บริษัทย่อย     

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน)  - - 29,201 27,697 
     

รายได้ดอกเบ้ีย     

บริษัทย่อย     

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 21,341 21,224 
     

เงินปันผลรบั     

บริษัทย่อย     

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 73,440 67,320 
     

รายได้อื่น     

บริษัทย่อย     

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 5,649 5,763 

   บรษิทั เอก็คอมธารา จํากดั - - 157 166 
     

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     

บริษัทย่อย     

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 121,598 116,468 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

   การประปาส่วนภูมภิาค 88,895 112,102 77,493 99,925 

   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 65,390 90,603 65,390 90,603 

บริษัทย่อย     

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 380 3,868 

 154,285 202,705 143,263 194,396 

     

ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

     การประปาส่วนภูมภิาค 129,739 139,981 2,002 - 

บริษัทย่อย     

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 1,279 2,557 

 129,739 139,981 3,281 2,557 

     

ลูกหน้ีอื่น     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

   การประปาส่วนภูมภิาค 21 19 - - 

   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 11,872 - 11,872 - 
บริษัทย่อย      

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 9,751 10,483 

 11,893 19 21,623 10,483 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

     

เจ้าหน้ีการค้า      

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

   การประปาส่วนภูมภิาค 1,503 1,786 557 758 

บริษัทย่อย     

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน) - - 27,094 22,878 

 1,503 1,786 27,651 23,636 

     

เจ้าหน้ีอื่น     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     

   การประปาส่วนภูมภิาค 56,882 171,101 2,267 114,781 

บริษัทย่อยทางอ้อม     

   บรษิทั เอก็คอมธารา จํากดั - - - 124 

 56,882 171,101 2,267 114,905 

     

เงินประกนัการเช่ารบั     

บริษัทย่อย      

   บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จํากดั (มหาชน)  - - 58 58 

 

22.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสําคญัสามารถจําแนกไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 60,645 54,292 46,763 41,494 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,747 10,498 3,025 8,767 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 19 20 12 10 

 64,411 64,810 49,800 50,271 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลติี้ส์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,600 ล้านบาท  

มรีะยะเวลา 6 ปี อัตราดอกเบี้ยรอ้ยละคงที่ต่อปีโดยจ่ายชําระคืนปีละ 400 ล้านบาท ซึ่งจะเริม่จ่ายคืนงวดแรกในเดือนสิงหาคม  

ปี พ.ศ. 2564  
 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยมมูีลค่ายุตธิรรมจํานวน 1,589 ล้านบาท  
 

23 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

23.1 ภาระผกูพนัเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มูลทางการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน

พ.ศ.2563 

(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 
     

อาคาร และอุปกรณ์ 2,397,725 3,161,243 2,396,525 3,161,243 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 69,252 88,648 - - 

 2,466,977 3,249,891 2,396,525 3,161,243 
 

23.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นสาระสําคญัจากที่ได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 
 

คดีฟ้องร้อง 
 

บริษทั 
 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ร ับเหมารายหน่ึงเพื่อดําเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการ Regulating Well  ท่อส่งน้ําบางปะกง-

บางพระ-ชลบุรี แบบเบ็ดเสร็จ  (Turn Key Construction) ดําเนินการระหว่างวันที่ 24 เมษายน  พ.ศ. 2555 ถึงวันที ่ 

23 เมษายน พ.ศ. 2556 แต่การก่อสรา้งเกดิความเสยีหายและผู้รบัเหมาไม่ดําเนินการแก้ไขตามระยะเวลาทีก่ําหนด ต่อมาเมื่อ

วนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฟ้องร้องผู้รบัเหมาเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง เกี่ยวกับการผิดสญัญาจ้างและเรียกร้อง

ค่าเสยีหายจํานวนทุนทรพัย์ทัง้สิ้น 111.81 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

ผูร้บัเหมาไดย้ื่นคําใหก้ารและฟ้องแยง้ต่อศาลแพ่งโดยเรยีกร้องค่าเสยีหายบรษิทัตามคําฟ้องแยง้เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 169.81 

ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยื่นคําแก้ฟ้องแยง้แล้ว บรษิทัไดบ้นัทกึหน้ีสนิ

บางส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าเสียหายที่ถูกฟ้องรอ้งจํานวนเงิน 55.61 ล้านบาท ไว้ในข้อมูลทางการเงินแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ี

ค่าก่อสรา้งของโครงการทีบ่รษิัทยงัไม่ไดจ่้ายชําระ ปัจจุบันคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลแพ่งในชัน้ไกล่เกลี่ยคดีขอ้พพิาท 

โดยศาลแพ่งนัดหมายการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในวนัที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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24 ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ํา 

 

หน่วยงานรฐัแห่งหน่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาการจดัให้บริษัท เช่า/บรหิาร และการพิจารณาอัตราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน้ํา  

2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึ่งกําหนดให้บรษิัทต้องจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้ับ

หน่วยงานของรฐัในเบื้องต้นเป็นอัตราร้อยละของรายได้จากการขายน้ําดิบในโครงการฯ ตัง้แต่ปีที่เริ่มเข้าดําเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ

หากการพจิารณาไดข้้อยุติในอัตราทีม่ากกว่าอตัราที่บริษทัไดชํ้าระค่าตอบแทนไว้แล้ว บรษิทัจะต้องยนิยอมชําระเพิม่เตมิจนครบถ้วน

ในครัง้เดียว หรือหากได้ข้อยุติในอัตราที่ตํ่ ากว่า หน่วยงานรฐัดังกล่าวยินยอมคืนส่วนที่ชําระไว้เกินโดยการหักกลบลบหน้ีกับ

ผลประโยชน์ตอบแทนในปีต่อ ๆ ไป 

 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรัฐดังกล่าวได้มีหนังสือถึงบริษัทแจ้งว่า การดําเนินการจดัให้บริษัท เช่าหรือบริหาร

โครงการฯข้างต้น รวมทัง้การกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน 

เขา้ร่วมงานหรอืดําเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มอํีานาจหน้าทีใ่นการพจิารณากําหนดอตัรา

ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัท และเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  

ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเช่าท่อส่งน้ําโดยไม่ต้องใชว้ธิปีระมูล  

 

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทและหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดอตัราค่าตอบแทน โดยเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2558 บรษิัทไดม้ีหนังสอืแจ้งถึงหน่วยงานรฐัว่าบริษัทยินดีที่จะชําระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรือบริหาร เป็นอตัรารอ้ยละของ

รายได้จากการขายน้ําดิบในอัตราที่สูงขึ้นสําหรบัปีปัจจุบัน และคงอัตราเดมิสําหรบัปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มีหนังสือ 

ลงวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจ้งมายงับริษทัว่าจะต้องนําข้อเสนอดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการพจิารณากําหนดผลประโยชน์ตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป โดยใน

ระหว่างการรอผลการพิจารณา หน่วยงานรฐัดังกล่าวไม่ขัดข้องที่บริษัทจะชําระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอัตราใหม่ตัง้แต่ 

ปี 2558 เป็นต้นไป บรษิัทไดบ้นัทกึค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงนิโดยเปลี่ยนเป็นใช้อตัราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2558 ซึ่งฝ่ายบรหิารพจิารณาว่าเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

 

เมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 หน่วยงานรฐัมีหนังสือแจ้งมายงับริษัทว่า โครงการท่อส่งน้ําของบริษัทเป็นโครงสร้างพื้นฐานและ

บรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัจะต้องว่าจา้ง 

ที่ปรึกษาเพื่อร่วมจดัทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27 แห่ง

พระราชบญัญตักิารรว่มลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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25 ข้อมูลเกี่ยวกบัการขายน้ําดิบแยกตามโครงข่าย 

 

หน่วยงานรฐัแห่งหน่ึงที่เป็นเจา้ของท่อส่งน้ํา กําหนดให้บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการขายน้ําดบิแยกตามโครงข่าย เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

การขายน้ําดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน้ํา 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน 

 พนับาท พนับาท 

   

รายได้จากการขายน้ําดิบทัง้หมด   

โครงข่ายท่อส่งน้ําหนองปลาไหล - มาบตาพุด 357,999 511,591 

โครงข่ายท่อส่งน้ําดอกกราย - มาบตาพุด 566,395 491,817 

โครงข่ายท่อส่งน้ําฉะเชิงเทรา - ชลบุร ี 336,306 376,569 

โครงข่ายท่อส่งน้ําหนองปลาไหล - หนองคอ้ 154,756 188,626 

รวม 1,415,456 1,568,603 

หกั  รายได้จากการขายน้ําดิบเพ่ือนําไปผลิตน้ําประปา   

โครงข่ายท่อส่งน้ําดอกกราย - มาบตาพุด (70,473) (79,558) 

โครงข่ายท่อส่งน้ําหนองปลาไหล - หนองคอ้ (40,683) (40,828) 

รวมรายไดจ้ากการขายน้ําดบิ 1,304,300 1,448,217 

 

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิในโครงข่ายท่อส่งน้ําฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

โครงข่ายท่อส่งน้ําหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 198,065 244,541 

โครงข่ายท่อส่งน้ําหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 61,385 67,174 

โครงข่ายท่อส่งน้ําฉะเชิงเทรา 76,856 64,854 

รวม 336,306 376,569 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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สดัส่วนปริมาณการขายน้ําดิบแก่ผู้ใช้น้ําแต่ละประเภท 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ 

   

นิคมอุตสาหกรรม 57 54 

การประปา 24 28 

โรงงานทัว่ไป 19 18 

รวม (รอ้ยละ) 100 100 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	3-5 T
	T 6-7 (3M)
	T 8-9 (6M)
	P10-share-conso
	P11-shareEW
	T12-13 cash flow

	NOTES
	15.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	15.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน


