
บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั  
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
แบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 
ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 



ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในเรือ่งดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไป
เนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตเหล่านี้ 
 

1) หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิขอ้ 24 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้าที่หน่วยงานของรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาการจดัให้บรษิัทเช่าหรอืบรหิารโครงการ และการพจิารณาอตัราผลตอบแทน ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลง 
ในภายหลงั  
 

2) หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิข้อ 4.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกบัการน าข้อยกเว้นจากมาตรการ 
ผอ่นปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดย
สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สขุมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 106,040 58,211 14,421 15,710

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 510,684 - 64,152

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุน

     ตดัจาํหน่าย 9 489,280 - 63,451 -

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 10 463,299 502,202 360,610 358,664

สนิคา้คงเหลอื 23,795 25,632 8,195 8,806

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - สว่นที่

   ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 22.4 - - 400,000 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 47,526 53,591 9,584 20,624

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,129,940 1,150,320 856,261 467,956

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 510,000 510,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 22.4 - - 1,200,000 1,600,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 12 208,753 171,564 178,063 183,868

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 12 16,137,104 15,260,947 15,936,167 15,003,101

คา่ความนิยม 103,283 103,283 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 3,389,072 3,531,073 56,754 52,308

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 13 536,549 - 478,606 -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23,860 24,066 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 14 829,616 939,626 787,557 896,040

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 21,228,237 20,030,559 19,147,147 18,245,317

รวมสินทรพัย์ 22,358,177 21,180,879 20,003,408 18,713,273

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

         (                                                                )                     (                                                                )
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15.1 985,000 305,000 655,000 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 16 174,992 317,336 100,513 251,936

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวร 1,575,560 1,319,365 1,573,237 1,295,938

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สว่นที่

   ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 15.2 548,000 826,200 548,000 634,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สว่นทีถ่งึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ่งปี - 1,899 - 1,899

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีถ่งึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ่งปี 17 41,632 - 32,325 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 45,160 103,707 29,119 71,960

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 175,388 190,795 131,156 148,028

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 61,839 66,125 38,482 40,834

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,607,571 3,130,427 3,107,832 2,444,595

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 4,090,000 3,830,000 4,090,000 3,830,000

หุน้กู้ 15 2,398,680 2,398,363 2,398,680 2,398,363

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 1,252 - 1,252

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 17 495,069 - 450,315 -

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 331,949 341,297 58,212 47,953

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 226,949 209,848 163,700 154,884

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 35,697 29,353 - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 18 258,954 226,524 217,489 183,674

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 7,837,298 7,036,637 7,378,396 6,616,126

รวมหน้ีสิน 11,444,869 10,167,064 10,486,228 9,060,721

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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

   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

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

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

กาํไรสะสม

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

                  - ทุนสาํรองสมัปทาน 408,209 393,729 50,409 61,516

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,361,817 6,469,124 5,492,562 5,614,287

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 5,462 8,002 5,462 8,002

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 10,744,235 10,839,602 9,517,180 9,652,552

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 169,073 174,213 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 10,913,308 11,013,815 9,517,180 9,652,552

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 22,358,177 21,180,879 20,003,408 18,713,273

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

รายได้

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิ 555,319 707,626 558,852 718,066

รายไดจ้ากการขายน้ําประปา 370,917 378,487 85,649 103,150

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 40,750 46,715 - -

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 28,886 26,663 27,366 30,062

รวมรายได้จากการขายและบริการ 995,872 1,159,491 671,867 851,278

รายไดอ้ื่น 6,922 8,214 60,585 66,983

รวมรายได้ 1,002,794 1,167,705 732,452 918,261

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายน้ําดบิ 329,130 364,627 335,067 373,566

ตน้ทุนขายน้ําประปา 252,813 255,812 82,295 95,550

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 40,750 46,715 - -

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร 21,261 24,338 17,691 23,461

รวมต้นทุนขายและบริการ 643,954 691,492 435,053 492,577

คา่ใชจ้่ายในการขาย 2,416 2,555 2,080 2,151

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 122,807 124,413 81,411 88,734

ตน้ทุนทางการเงนิ 41,807 42,589 39,520 39,064

รวมค่าใช้จ่าย 810,984 861,049 558,064 622,526

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 191,810 306,656 174,388 295,735

ภาษเีงนิได้ (47,713) (74,363) (36,112) (63,072)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 144,097 232,293 138,276 232,663

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :

   รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

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

         ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

           รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 5,771 - 3,923

   รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

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

   รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลกูคา้ (847) (847) (847) (847)

   รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (847) (847) (847) (847)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด 

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 143,250 208,362 137,429 216,124

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 140,884 229,383 138,276 232,663

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 3,213 2,910 - -

144,097 232,293 138,276 232,663

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 140,037 205,452 137,429 216,124

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 3,213 2,910 - -

143,250 208,362 137,429 216,124

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.08 0.14 0.08 0.14

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

รายได้ 22.1

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิ 1,852,722 2,137,579 1,863,152 2,166,283

รายไดจ้ากการขายน้ําประปา 1,106,360 1,130,418 279,672 307,667

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 96,862 157,126 - -

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 97,557 95,120 91,421 90,167

รวมรายได้จากการขายและบริการ 3,153,501 3,520,243 2,234,245 2,564,117

รายไดอ้ื่น 19 30,256 34,509 170,402 175,669

รวมรายได้ 3,183,757 3,554,752 2,404,647 2,739,786

ค่าใช้จ่าย 22.1

ตน้ทนุขายน้ําดบิ 976,991 1,008,253 994,434 1,030,986

ตน้ทนุขายน้ําประปา 736,457 747,036 258,485 266,795

ตน้ทนุคา่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 96,862 157,126 - -

ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร 84,665 90,666 62,637 75,158

รวมต้นทุนขายและบริการ 1,894,975 2,003,081 1,315,556 1,372,939

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 5,618 6,724 4,814 5,795

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 365,563 362,755 259,769 251,262

ตน้ทนุทางการเงนิ 128,855 123,975 120,029 112,230

รวมค่าใช้จ่าย 2,395,011 2,496,535 1,700,168 1,742,226

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 788,746 1,058,217 704,479 997,560

ภาษเีงนิได้ 20 (173,877) (211,291) (138,546) (179,358)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 614,869 846,926 565,933 818,202

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :

   รายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

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

         ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

           รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - 8,938 - 6,744

   รวมรายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงั

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

   รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลกูคา้ (2,540) (2,540) (2,540) (2,540)

   รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (2,540) (2,540) (2,540) (2,540)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด 

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 612,329 808,636 563,393 788,685

การแบง่ปันกาํไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 605,938 838,857 565,933 818,202

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 8,931 8,069 - -

614,869 846,926 565,933 818,202

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 603,398 800,567 563,393 788,685

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 8,931 8,069 - -

612,329 808,636 563,393 788,685

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.36 0.50 0.34 0.49

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น 

ทุน จดัสรรแล ้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยส์ินที่ได้ รวม รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอื่นของ ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล ้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที่ 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 - - - - (798,588) - - (798,588) (12,496) (811,084)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 32,146 (32,146) - - - - -

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

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 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 - - - - (698,765) - - (698,765) (14,071) (712,836)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 14,480 (14,480) - - - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 605,938 (2,540) (2,540) 603,398 8,931 612,329

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,663,725 2,138,522 166,500 408,209 6,361,817 5,462 5,462 10,744,235 169,073 10,913,308

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

10



(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ทุน จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยส์ินที่ได้ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที่ 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 - - - - (798,588) - - (798,588)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 7,472 (7,472) - - -

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

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 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 - - - - (698,765) - - (698,765)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - (11,107) 11,107 - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 565,933 (2,540) (2,540) 563,393

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,663,725 2,138,522 166,500 50,409 5,492,562 5,462 5,462 9,517,180

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 788,746 1,058,217 704,479 997,560

รายการปรบักระทบกาํไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือ่มราคา 12, 13 420,306 375,336 388,596 352,829

คา่ตดัจาํหน่าย 12 251,164 241,588 7,999 7,174

รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิที่

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

ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 813 7,242 959 7,240

ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 6,706 23,958 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,593 44,250 13,521 29,828

เงนิปันผลรบั 19 - - (117,963) (120,360)

รายไดด้อกเบีย้ 19 (7,319) (4,911) (33,773) (32,229)

ดอกเบีย้จา่ย 127,815 123,136 118,990 111,390

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,604,284 1,866,276 1,080,268 1,350,892

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน 

(เพิม่ขึน้) ลดลง

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 30,168 (26,881) (11,667) (25,297)

สนิคา้คงเหลอื 1,837 (6,452) 612 (6,158)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14,948 3,444 10,765 3,410

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (3,188) (5,915) (3,198) (7,877)

การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิดาํเนินงาน

เพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (146,310) 157,789 (155,390) 153,731

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (39,892) 10,231 (41,357) 8,910

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (4,230) 43,418 (2,567) 36,445

จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,492) (6,773) (739) (6,223)

จา่ยประมาณการหน้ีสนิระยะยาว (363) (7,714) - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 32,429 6,142 33,815 3,795

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,488,191 2,033,565 910,542 1,511,628

จา่ยภาษเีงนิได้ (252,025) (303,141) (171,128) (230,652)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,236,166 1,730,424 739,414 1,280,976

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทนุระยะสัน้ - (723,315) - (7,279)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจาํหน่าย (477,698) - 701 -

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุระยะสัน้ - 655,978 - -

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจาํหน่าย 499,102 - - -

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 8,897 5,340 34,047 32,336

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - 117,963 120,360

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 12,058 62 10,943 58

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ (418) (2,247) (451) (2,429)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์าวรและ

จา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสรา้ง (864,682) (776,824) (854,368) (768,437)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (2,348) - (2,348) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (128,697) (171,051) (12,445) (5,785)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - (299,000) - (299,000)

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้สาํหรบัเงนิกูย้มืทีต่ ัง้ขึน้เป็นทนุ (47,733) (29,496) (47,733) (29,496)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,001,519) (1,340,553) (753,691) (959,672)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15.1 4,458,000 5,227,000 3,664,000 4,630,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15.1 (3,778,000) (5,191,000) (3,009,000) (4,745,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.2 808,000 800,000 808,000 800,000

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

เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - (39) - (39)

เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (20,325) - (10,888) -

เงนิปันผลจา่ย (712,621) (810,949) (698,549) (798,453)

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (115,672) (114,840) (106,575) (102,704)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

(186,818) (916,028) 12,988 (850,196)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : พนับาท)

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 47,829 (526,157) (1,289) (528,892)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 106,040 52,056 14,421 12,054

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,590,402            182,724 1,588,079            181,476

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 553,875              - 490,377              -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึหน้า 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
อาคารอสีทว์อเตอร ์ชัน้ 23-26 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื พฒันาและดแูลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่
ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขายน ้าดบิรวมถงึการผลติและขายน ้าประปา  
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัิเมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัตามทีไ่ดร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการของบรษิทั  
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ
ทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยกลุ่มกิจการได้ให้การสนับสนุนนโยบายของรฐับาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคตามมตกิารประชุมคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2563 ส าหรบัมาตรการดา้นน ้าประปานครหลวง และการประปา
ส่วนภูมภิาค คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหส้่วนลดค่าน ้าประปาส่วนภูมภิาค ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ตามแต่ละพืน้ที ่และรอ้ยละ 20 เฉพาะ
พืน้ทีป่ระปาสตัหบีเป็นระยะเวลา 3 เดอืน (เมษายน - มถิุนายน พ.ศ. 2563) ซึง่กลุ่มกจิการไดร้บัรูผ้ลกระทบจากการใหส้ว่นลดดงักล่าว
ไวใ้นขอ้มูลทางการเงนิแลว้ โดยผลกระทบดงักล่าวไม่มสีาระส าคญั ทัง้นี้กลุ่มกจิการไดด้ าเนินการขายน ้าประปาตามอตัราปกตแิล้ว
ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมเป็นตน้ไป แต่อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไดใ้หค้วามใส่ใจเป็นพเิศษกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และ
ผลกระทบต่อธุรกจิน ้าประปา รวมทัง้การวางแผนเพือ่รบัมอืและแกไ้ขตามสถานการณ์ต่อไป 
 

3 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณี  
ทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

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

 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่16 

เรือ่ง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงาน 
   ต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรือ่ง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบั
เครื่องมอืทางการเงนิมาใชแ้ละปรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 นโยบายการบญัชใีหม ่
ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 5 และรายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 6 
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4.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกีย่วกบัขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส าหรบักจิการทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส าหรบัเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้โดยวธิอีย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง 
เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่ตอ้งน าขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมลูคา่ของ
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น กลุ่มกจิการสามารถใชข้อ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติในอดตี (Historical credit loss) 
หรอืวธิอีื่นที่ให้ผลลพัธ์ใกล้เคยีงกนั ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้จาก
ขอ้มูลที่มแีละหาได้โดยไม่ใช้ความพยายามหรอืต้นทุนที่สูงเกนิไปมาใชใ้นการตัง้ส ารอง ทัง้นี้ กลุ่มกจิการยงัต้องปฏบิตัติาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้
 
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลสถานการณ์  COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณา
ประมาณการความเพยีงพอของก าไรทางภาษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตัดบญัช ี
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มคีวามเป็นไปได้
คอ่นขา้งแน่ทีจ่ะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชดีงักล่าว ทัง้นี้ กลุ่มกจิการยงัตอ้ง
ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัย์
ของกลุ่มกิจการอาจมกีารด้อยค่าหรอืไม่ ส าหรบัการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าที่คาดว่า จะได้รบัคืนของค่าความนิยมที ่
กลุ่มกจิการต้องทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปีนัน้ กลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่น าขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์  COVID-19  
ทีก่ระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว ทัง้นี้ กลุ่มกจิการ
ยงัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ในเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5 นโยบายการบญัชีใหม่ 
 

5.1 สญัญาเช่า (TFRS 16) 
 
กลุ่มกิจการได้เปลี่ยนนโยบายการบญัชใีหม่ส าหรบัสญัญาเช่าซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 
ไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆเป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ หรอืสญัญาเช่าด าเนินงาน 
แต่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะรบัรู้สญัญาเช่าเป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสญัญาเช่า  
เมือ่สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่พรอ้มใชง้าน  
 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่วดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเชา่ทีย่งัไมไ่ดจ้่ายช าระ ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• คา่เชา่คงที ่(รวมถงึ การจ่ายช าระคงทีโ่ดยเนื้อหา) หกัลกูหนี้สิง่จงูใจตามสญัญาเชา่ 
• คา่เชา่ผนัแปรทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรา ซึง่การวดัมลูคา่เริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล 
• จ านวนเงนิทีค่าดวา่กลุ่มกจิการจะจ่ายช าระภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
• ราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• คา่ปรบัเพือ่การยกเลกิสญัญาเชา่ หากขอ้ก าหนดสญัญาเชา่แสดงใหเ้หน็วา่กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่ 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ทีผู่เ้ชา่จะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
 
คา่เช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอด
ระยะเวลาสญัญาเชา่ดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีค่งเหลอือยู ่
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูคา่โดยใชร้าคาทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• จ านวนเงนิของหนี้สนิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เริม่แรก 
• การจ่ายช าระตามสญัญาเชา่ใด ๆ ทีจ่่ายช าระ ณ วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลหกัสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า

ทีไ่ดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ชา่ และ 
• ประมาณการตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าในการรือ้และการขนยา้ยสนิทรพัยอ์า้งองิ การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์

อา้งองิหรอืการบรูณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยูใ่นสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขของสญัญาเชา่ 
 
สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามวธิีเส้นตรงตามอายุที่ส ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า   
หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรพัย์อ้างองิให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าหรอืหากราคาทุนของสนิทรพัย์  
สทิธกิารใช ้สะทอ้นว่าผูเ้ช่าจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อ ผูเ้ช่าตอ้งคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึ
วนัสิน้สดุอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์า้งองิ  
 
ค่าเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิี
เสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าต ่าประกอบดว้ย 
อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
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5.2 เครื่องมือทางการเงิน 
 
เงินลงทุนและสินทรพัยท์างการเงินอืน่ 
 
การจดัประเภทรายการ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortised cost) 
 
การจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิ (Business model) ของกลุ่มกจิการและตามลกัษณะของกระแสเงนิสด
ตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ก าไรและขาดทุนจะถูกบนัทกึ
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อขาย  
การจดัประเภทขึน้อยู่กบัการเลอืกของกลุ่มกจิการ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกว่ากลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืไม ่ทัง้นี้เมือ่เลอืกแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้
 
การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
การซื้อหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิตามวธิปีกต ิตอ้งรบัรูร้ายการหรอืตดัรายการในวนัทีท่ ารายการ ซึ่งเป็นวนัทีก่ลุ่มกจิการ  
มขี้อผูกมดัที่จะซื้อหรอืขายเกิดขึ้น สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูกตดัรายการเมื่อสทิธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงนิสดจาก
สนิทรพัยท์างการเงนิสิน้สดุลงหรอืถูกโอน และเมือ่กลุ่มกจิการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของของสนิทรพัย์
ทางการเงนิออกไป  
 
การวดัมลูคา่ 
 
การวดัมลูค่าเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูร้ายการ
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL)) บวกหรอืหกัดว้ยตน้ทุนการท ารายการซึง่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรอืการออกสนิทรพัย์
ทางการเงนิ ต้นทุนการท ารายการของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) จะถูกบนัทกึเป็น
คา่ใชจ้่ายในก าไรขาดทุน 
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ตราสารหน้ี 
 
การวดัมลูคา่ในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิและ
จากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูคา่ ดงันี้ 
 
- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบีย้ 

(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ใน รายได้
ทางการเงนิ ก าไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการจะรบัรูใ้นรายการก าไรหรอืขาดทุน และแสดงเป็นก าไร(ขาดทุน)อื่นรวมกบั
ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น สว่นรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พือ่รบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่
มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้นรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรายไดท้างการเงนิ และก าไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นซึง่จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนอื่น ก าไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
จะถูกจดัประเภทใหมม่ายงัก าไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดง้กล่าว  

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย และมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน โดยก าไรหรอื
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก าไรหรอืขาดทุนอื่น 

 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิการวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนทุกประเภทด้วยมูลค่ายุตธิรรม โดยจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น  
2 ประเภทตามการวดัมลูคา่ (ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอื ข) มลูคา่
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งจะไม่สามารถรบัรู้ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั โดยกลุ่มกิจการ
พจิารณาการวดัมลูคา่ดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกนั ส าหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรายไดอ้ื่น 
 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) จะถูกรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า และการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) จะไมถู่กแสดงแยกต่างหากจากการเปลีย่นแปลงอื่นของมลูคา่ยุตธิรรม 
 
การดอ้ยคา่ 
 
กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย และด้วยวธิวีดัมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซึง่วธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่ง
ดา้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ส าหรบัการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่าย ในการพจิารณารบัรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ซึง่ท าใหต้อ้งรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลาดอายุ ตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 
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6 รายการปรบัปรงุจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
6.1 รายการปรบัปรงุส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 

 
ในการน า TFRS 16 มาใช้ปฏบิตักิลุ่มกจิการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชเีดมิฉบบัที ่17 เรือ่งสญัญาเชา่ กลุ่มกจิการไดน้ า TFRS 16 มาใชป้ฏบิตัโิดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ
สะสมของการเริม่ใชม้าตรฐานใหม ่ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ก) วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเชา่สนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอยา่งสมเหตุสมผล 
• ถอืว่าสญัญาเช่าด าเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่า

ระยะสัน้ 
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิ

สญัญาเชา่ 
 
ข) การวดัมลูคา่ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชถู้กวดัมลูค่ายอ้นหลงัโดยการรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะถูก
รบัรูด้ว้ยจ านวนทีเ่ท่ากบัหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจ านวนเงนิคา่เชา่จ่ายล่วงหน้าหรอืคา่เชา่คา้งช าระ 
 
ส าหรบัสญัญาเช่าที่เดมิกลุ่มกจิการได้รบัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรูด้้วยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า
การเงนิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่น า TFRS 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และ
หนี้สนิตามสญัญาเชา่  
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การกระทบยอดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

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

   ณ วนัทีน่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(710) 
 

(51) 
บวก:  หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,151 3,151 
(หกั): สญัญาเชา่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (59) - 
(หกั): สญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่าทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (5,686) - 
บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กดิจากมาตรฐานทีเ่ปลีย่นไปเกีย่วกบัการต่อสญัญา 419,484 371,770 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 450,070 386,572 
   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 41,539 29,804 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 408,531 356,768 
 450,070 386,572 
 

การปรบัปรุงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช ้TFRS 16 มดีงันี้ 
 

 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    
    

สินทรพัย ์    
    

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

หน้ีสิน    
    

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สว่นทีถ่งึก าหนด    
          ช าระภายในหนึ่งปี  1,899 (1,899) - 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีถ่งึก าหนด    
   ช าระภายในหนึ่งปี - 41,539 41,539 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 1,252 (1,252) - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 408,531 408,531 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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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    
    
สินทรพัย ์    
    

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

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ     
   - สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  1,899 (1,899) - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่    
   - สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 29,804 29,804 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 1,252 (1,252) - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 356,768 356,768 
 
การเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบกระแสเงนิสด 
และขอ้มลูตามสว่นงานทีเ่คยน าเสนอ 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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6.2 รายการปรบัปรงุส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน 
 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยมผีลกระทบ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 คอื การจดัประเภทเงนิลงทุนระยะสัน้เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ส าหรบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

TFRS 9 
การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    

เงนิลงทุนระยะสัน้ 510,684 (510,684) - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุน    
   ตดัจ าหน่าย - 510,684 510,684 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

TFRS 9 
การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
    

เงนิลงทุนระยะสัน้ 64,152 (64,152) - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุน    
   ตดัจ าหน่าย - 64,152 64,152 
 
มูลค่ายุติธรรมของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ี
เนื่องจากสว่นใหญ่เป็นเครือ่งมอืทางการเงนิระยะสัน้ ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
และหุน้กู ้ซึง่ไดเ้ปิดเผยมลูคา่ยุตธิรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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7 การประมาณการ 
 
การจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชี
มาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ การเปลีย่นแปลง
ประมาณการทีส่ าคญัในระหว่างงวดม ีดงันี้ 
 
การใช้ดลุยพินิจท่ีส าคญัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า 
 
ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาถงึขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิ
ส าหรบัผู้เช่าในการใช้สทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า อายุสญัญาเช่าจะรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า  
หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีผู่เ้ชา่จะใชส้ทิธเิลอืกนัน้  
 
ส าหรบัการเชา่ทีด่นิเพื่อใชใ้นการวางท่อสง่น ้าของกลุ่มกจิการเพื่อใชใ้นการขายน ้าดบิ ซึง่สญัญาเช่าไม่ไดก้ าหนดอายุไว ้ผูบ้รหิารพจิารณา
ว่าจะมกีารต่ออายุสญัญาเช่าจนครอบคลุมอายุการใชง้านของท่อส่งน ้า เนื่องจากท่อส่งน ้าเป็นสนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
กลุ่มกจิการ และมตี้นทุนทีสู่งถ้ามกีารรือ้ถอนหรอืลงทุนใหม่ จงึมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะต่อสญัญาเช่าทีด่นิ 
จนครอบคลุมอายุการใหป้ระโยชน์ของท่อสง่น ้า 
 

8 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงานและรายได้ 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกั คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อสง่น ้าสายหลกัในพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
โดยมสี่วนงานที่รายงานแบ่งตามกจิกรรมทางธุรกจิ ซึ่งประกอบด้วย การขายน ้าดบิ การผลติและขายน ้าประปา การบรหิารกจิการ
ประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร ส าหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การใหเ้ชา่อาคารส านกังาน จะแสดงรวมในรายการอื่น ๆ 
 
กลุ่มกจิการมกีารด าเนินธุรกจิในสว่นงานทางภูมศิาสตรเ์ดยีวคอื ประเทศไทย ดงันัน้จงึไมม่กีารน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์ 
 
กลุ่มกิจการบันทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกบัการขายให้แก่บุคคลภายนอก  ผู้มีอ านาจตดัสนิใจสูงสุดด้าน 
การด าเนินงาน วดัผลการด าเนินงานของแต่ละสว่นงานโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานของสว่นงาน  
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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ขอ้มลูตามสว่นงานด าเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           

ธรุกิจ 
การผลิต
และขาย           

ธรุกิจ 
การบริหาร 

งาน
วิศวกรรม   ตดัรายการ  

 น ้าดิบ น ้าประปา กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด        
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563        
รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 1,852,722 1,179,224 39,293 38,351 43,911 - 3,153,501 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน 10,430 - 165,699 - 40,140 (216,269) - 
รวมรายได้ 1,863,152 1,179,224 204,992 38,351 84,051 (216,269) 3,153,501 
        
ต้นทุนขายและบริการ (994,434) (843,481) (158,817) (40,345) (74,167) 216,269 (1,894,975) 
        
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานของสว่นงาน 868,718 335,743 46,175 (1,994) 9,884 - 1,258,526 
        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       30,256 
คา่ใชจ้่ายในการขาย       (5,618) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร       (365,563) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (128,855) 
ภาษเีงนิได ้       (173,877) 
ก าไรสทุธิ       614,869 
        
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 1,863,152 1,106,360 180,994 - - (10,430) 3,140,076 
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 72,864 23,998 38,351 84,051 (205,839) 13,425 
รวมรายได้ 1,863,152 1,179,224 204,992 38,351 84,051 (216,269) 3,153,501 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           

ธรุกิจ 
การผลิต
และขาย           

ธรุกิจ 
การบริหาร 

งาน
วิศวกรรม   ตดัรายการ  

 น ้าดิบ น ้าประปา กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด        
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562        
รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 2,137,579 1,277,949 19,486 41,332 43,897 - 3,520,243 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน 28,705 - 181,052 - 41,545 (251,302) - 
รวมรายได้ 2,166,284 1,277,949 200,538 41,332 85,442 (251,302) 3,520,243 
        
ต้นทุนขายและบริการ (1,030,986) (943,069) (154,654) (44,927) (80,747) 251,302 (2,003,081) 
        
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานของสว่นงาน 1,135,298 334,880 45,884 (3,595) 4,695 - 1,517,162 
        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       34,509 
คา่ใชจ้่ายในการขาย       (6,724) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร       (362,755) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (123,975) 
ภาษเีงนิได ้       (211,291) 
ก าไรสทุธิ       846,926 
        
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2,166,284 1,130,418 190,943 - - (28,705) 3,458,940 
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 147,531 9,595 41,332 85,442 (222,597) 61,303 
รวมรายได้ 2,166,284 1,277,949 200,538 41,332 85,442 (251,302) 3,520,243 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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9 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ)  

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

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

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

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

     
เงนิฝากประจ ากบัสถาบนัการเงนิ 74,632 110,203 10,406 - 
เงนิฝากประจ าตามขอ้ก าหนดสญัญาสมัปทาน 414,648 400,481 53,045 64,152 
 489,280 510,684 63,451 64,152 
 
* ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นเงนิลงทุนระยะสัน้ (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 
ทีห่มายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 6)  

 
10 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ลกูหนี้การคา้ 404,478 475,346 250,695 327,331 
ลกูหนี้อื่น     
- กจิการอื่น  7,862 1,253 7,854 1,252 
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.2) 15,882 19 71,126 10,483 
ลกูหนี้อื่นโครงการแกปั้ญหาภยัแลง้ 12,118 - 12,118 - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 22,465 25,064 18,323 19,077 
อื่น ๆ 494 520 494 521 
 463,299 502,202 360,610 358,664 
 
ในระหว่างงวดบรษิทัเขา้ร่วมโครงการแก้ปัญหาภยัแล้งตามประกาศการนิคมอุตาสหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที ่35/2563 และ 
36/2563 โครงการดงักล่าวเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของกนอ. และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวนัออก โดยกนอ.  ร่วมกบั 
กลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคอุตสาหกรรมไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจ่ายเงนิล่วงหน้าต้นทุนโครงการไปก่อน แล้วด าเนินการจดัเกบ็จากกลุ่มผูใ้ชน้ ้า
ดงักล่าวในอตัราไมเ่กนิ 0.92 บาทต่อลูกบาศกเ์มตรของปรมิาณการใชน้ ้าจนกวา่จะครบเป็นระยะเวลาภายในหนึ่งปี ทัง้นี้เริม่การจดัเกบ็
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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ลกูหนี้การคา้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ลกูหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้     
   - กจิการอื่น  97,743 131,579 92,778 130,378 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.2) 153,255 202,705 144,815 194,396 
รวมลกูหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 250,998 334,284 237,593 324,774 
     
ลกูหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็     
   - กจิการอื่น 14,093 1,081 13,102 - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.2) 139,387 139,981 - 2,557 
รวมลกูหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็ 153,480 141,062 13,102 2,557 
     
 404,478 475,346 250,695 327,331 
 
ลกูหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้สามารถแยกตามอายุลกูหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 233,321 329,236 223,498 319,800 
เกนิก าหนดไมเ่กนิ 3 เดอืน 14,946 777 11,399 706 
เกนิก าหนด 3 - 6 เดอืน 261 925 256 925 
เกนิก าหนด 6 - 12 เดอืน 38 1,526 8 1,522 
เกนิก าหนดมากกวา่ 12 เดอืน 3,047 2,435 3,047 2,436 
 251,613 334,899 238,208 325,389 
หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (615) (615) (615) (615) 
 250,998 334,284 237,593 324,774 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   ทุนช าระแล้ว อตัราร้อยละของการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  จดัตัง้ขึน้ 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 ้าสญูเสยี 
และลงทุนในกจิการประปา 4 แหง่ 

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

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย       510,000 510,000 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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12 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 อสงัหาริมทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์
 เพื่อการลงทุน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
    
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 171,564 15,260,947 3,531,073 
รายการปรบัปรุงจากกการเปลีย่นนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 6) - (3,103) - 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิตามทีป่รบัปรุงใหม ่ 171,564 15,257,844 3,531,073 
ซือ้สนิทรพัย ์ 418 1,313,280 109,307 
จดัประเภทรายการใหม ่ 42,561 (42,417) (144) 
ตดัจ าหน่าย - สทุธ ิ - (11,710) - 
คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย (5,790) (379,893) (251,164) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 208,753 16,137,104 3,389,072 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 อสงัหาริมทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์
 เพื่อการลงทุน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
    
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 183,868 15,003,101 52,308 
รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุ 6) - (3,103) - 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิตามทีป่รบัปรุงใหม ่ 183,868 14,999,998 52,308 
ซือ้สนิทรพัย ์ 452 1,304,681 12,445 
ตดัจ าหน่าย - สทุธ ิ - (10,766) - 
คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย (6,257) (357,746) (7,999) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 178,063 15,936,167 56,754 
 
ตน้ทุนการกูย้มืจ านวน 60 ลา้นบาท เกดิจากเงนิกูย้มืทีย่มืมาเฉพาะส าหรบัโครงการวางท่อ และการก่อสรา้งระบบผลติน ้าประปา ไดบ้นัทกึ
เป็นตน้ทุนของสนิทรพัยร์วมอยูใ่นการซือ้สนิทรพัย ์
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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13 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ  
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูจ้ าแนกตามประเภทของสนิทรพัยอ์า้งองิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยายน 1 มกราคม  30 กนัยายน 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563* พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563* 
     

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ     
ทีด่นิ 514,740 438,047 469,601 389,679 
อาคาร 6,201 6,709 - - 
ระบบผลติน ้า 175 184 - - 
อุปกรณ์ 5,104 3,103 5,104 3,103 
ยานพาหนะ 10,329 16,173 3,901 3,462 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ – สทุธิ 536,549 464,216 478,606 396,244 
 

* ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยต์ามสญัญาเชา่และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่การเงนิเป็นทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ และหนี้สนิแสดงเป็นหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลขอ้ 6) 

 

จ านวนทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
ทีด่นิ 22,768 - 19,539 - 
อาคาร 509 - - - 
ระบบผลติน ้า 9 - - - 
อุปกรณ์ 2,080 - 2,080 - 
ยานพาหนะ 9,257 - 2,974 - 
 34,623 - 24,593 - 
     

ดอกเบีย้จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 14,823 - 13,349 - 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 2,629 - 2,629 - 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่     
   ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต ่า 2,944 - 898 - 
 

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่ามจี านวน 40 ลา้นบาท และจ านวน  27 ลา้นบาท ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการตามล าดบั  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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14 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสรา้ง 466,889 577,433 466,889 577,433 
คา่พฒันาแหล่งน ้าตน้ทุนโครงการก่อสรา้ง 299,000 299,000 299,000 299,000 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 24,348 27,524 6,553 6,756 
เงนิคา่มดัจ าและเงนิประกนั 4,902 2,357 2,546 - 
ลกูหนี้อื่น 32,802 32,802 - - 
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู – ลกูหนี้อืน่ (32,802) (32,802) - - 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 20,122 19,592 - - 
ลกูหนี้ – โครงการน ้ารไีซเคลิ 11,657 10,802 11,657 10,802 
อื่น ๆ 2,698 2,918 912 2,049 
 829,616 939,626 787,557 896,040 
 

15 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

รายการหมุนเวียน     
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 985,000 305,000 655,000 - 
   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั     
     การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 548,000 826,200 548,000 634,000 
รวมเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีน 1,533,000 1,131,200 1,203,000 634,000 
     
รายการไม่หมุนเวียน     
   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,090,000  3,830,000  4,090,000  3,830,000  
   หุน้กู ้ 2,398,680  2,398,363  2,398,680  2,398,363  
รวมเงนิกูย้มืสว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 6,488,680 6,228,363 6,488,680 6,228,363 
     
รวมเงนิกูย้มื 8,021,680 7,359,563 7,691,680 6,862,363 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีลูค่ายุตธิรรม จ านวน 4,777 ลา้นบาท หุน้กูม้มีลูค่ายุตธิรรม 
จ านวน 2,565 ลา้นบาท  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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15.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแลว้) 305,000 - 
กูย้มืเพิม่ 4,458,000 3,664,000 
จ่ายช าระคนื (3,778,000) (3,009,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 985,000 655,000 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีส่ามารถเบกิออกมาใชไ้ดเ้ป็นจ านวน 3,363 ลา้นบาท 
และ 2,553 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

15.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,638,000 4,656,200 4,638,000 4,464,000 
หกั  สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (548,000) (826,200) (548,000) (634,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 4,090,000 3,830,000 4,090,000 3,830,000 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแลว้) 4,656,200 4,464,000 
กูย้มืเพิม่ 808,000 808,000 
จ่ายช าระคนื (826,200) (634,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 4,638,000 4,638,000 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวทีย่งัมไิดเ้บกิออกมาใชเ้ป็นจ านวนเงนิ 3,302 ลา้นบาท 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวของกลุ่มกจิการเป็นประเภทไม่มหีลกัประกนั ซึ่งกลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิต่าง ๆ รวมถงึ 
การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่าและการด ารงอตัราส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต ่ากว่า 
1.10 เท่า 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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16 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เจา้หนี้การคา้     
   - บุคคลภายนอก 87,559 144,449 67,147 113,395 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.2) 4,909 1,786 27,236 23,636 
เจา้หนี้อื่น     
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 22.2) 82,524 171,101 6,130 114,905 
 174,992 317,336 100,513 251,936 
 

17 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเชา่ในอนาคต มดีงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยายน 1 มกราคม  30 กนัยายน 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563* พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563* 
     

จ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ 864,004 710,485 799,740 635,310 
หกั  คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคต (327,303) (260,415) (317,100) (248,738) 
มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 536,701 450,070 482,640 386,572 
หกั  สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (41,632) (41,539) (32,325) (29,804) 
สว่นทีถ่งึก าหนดช าระมากกว่าหนึ่งปี 495,069 408,351 450,315 356,768 
 
* ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยต์ามสญัญาเชา่และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่การเงนิเป็นทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ และหนี้สนิแสดงเป็นหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลขอ้ 6) 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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18 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงนิประกนัผลงาน 195,125 162,645 153,602 119,737 
เงนิค ้าประกนัรบัจากธนาคาร 30,429 37,479 30,429 37,479 
เงนิรบัล่วงหน้า 33,400 26,400 33,400 26,400 
เงนิประกนัการเชา่รบัจากบรษิทัยอ่ย     
   (หมายเหตุ 22.2) - - 58 58 
 258,954 226,524 217,489 183,674 
 

19 รายได้อ่ืน 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รายไดด้อกเบีย้  7,319 4,911 33,773 32,229 
รายไดเ้งนิปันผล - - 117,963 120,360 
รายไดค้า่สนิไหมทดแทน 7,282 15,686 2,345 10,430 
รายไดค้า่ปรบัสง่งานล่าชา้ 6,131 761 3,148 27 
อื่น ๆ 9,524 13,151 13,173 12,623 
 30,256 34,509 170,402 175,669 
 

20 ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกบัทีใ่ชก้บัก าไรรวมทัง้ปี 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ส าหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวม คอื อตัรารอ้ยละ 22.04 ต่อปี (วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 19.97 ต่อปี) 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 19.67 ต่อปี (วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 17.98 ต่อปี) 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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21 เงินปันผลจ่าย 
 
บริษทั 
 
เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 782 ล้านบาท โดยบรษิัทได้จ่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัรา 
หุน้ละ 0.21 บาท เป็นจ านวนเงนิ 349 ลา้นบาท ในวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2562 และไดจ้่ายเงนิปันผลทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท 
เป็นจ านวนเงนิ 433 ลา้นบาท ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
งวดระยะเวลา 6 เดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงนิปันผล
ทัง้สิน้จ านวน 266 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 
บริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีของบรษิัท เอ็กคอมธารา จ ากดั มีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 5.55 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้จ านวน 192 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัยอ่ยไดจ้่ายเป็น
เงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 4.1 บาท เป็นจ านวนเงนิ 142 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2562 และไดจ้่ายเงนิปันผลที่เหลอืในอตัรา 
หุน้ละ 1.45 บาท เป็นจ านวนเงนิ 50 ลา้นบาท ในวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้รษิทั จ านวน 45 ลา้นบาท และ
จ่ายใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมจ านวน 5 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั มีมตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ประจ าไตรมาสหนึ่ง ปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.34 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้จ านวน 46 ลา้นบาท ซึง่จ่ายในวนัที ่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายให้บรษิทัจ านวน 41 ล้านบาท และจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน  
5 ลา้นบาท 
 
เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลประจ า
ไตรมาสสอง ปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.32 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 46 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายในวนัที ่ 
16 กนัยายน พ.ศ. 2563 โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ายให้บรษิทัจ านวน 42 ล้านบาท และจ่ายให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมจ านวน  
4 ลา้นบาท 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยมกีารประปาส่วนภูมภิาคเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ล าดบัแรก ซึ่งถอืรอ้ยละ 40.20 ของจ านวนหุน้ของ
บรษิทัทีอ่อกจ าหน่าย และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  
 
การนิคมอุตสาหกรรมถอืหุน้รอ้ยละ 4.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายของบรษิทั และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั 
 
22.1 รายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างงวด 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     
รายได้จากการขายน ้าดิบ     
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 436,412 460,457 436,412 460,457 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 614,175 745,109 614,175 745,109 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 10,430 28,705 

     
รายได้จากการขายน ้าประปา     
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 929,882 960,589 113,019 146,545 

     
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 77,006 150,762 - - 
     
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 25,023 30,099 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูเิวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 40,141 41,546 
     
รายได้ดอกเบีย้     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูเิวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 32,129 32,012 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงินปันผลรบั     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูเิวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 117,963 120,360 
     
รายได้อ่ืน     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูเิวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 8,555 8,613 
     
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 14,709 15,761 6,196 6,433 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูเิวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 169,428 181,052 
     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - 157 166 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 89,099 112,102 77,762 99,925 
   การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 64,156 90,603 64,156 90,603 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 2,897 3,868 
 153,255 202,705 144,815 194,396 
     
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 139,387 139,981 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - - 2,557 
 139,387 139,981 - 2,557 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 19 19 - - 
   การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 15,863 - 15,863 - 
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 55,263 10,483 
 15,882 19 71,126 10,483 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เจ้าหน้ีการค้า      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 4,909 1,786 3,823 758 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 23,413 22,878 
 4,909 1,786 27,236 23,636 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาสว่นภูมภิาค 82,524 171,101 2,164 114,781 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 3,966 - 
บริษทัย่อยทางอ้อม     
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - - 124 
 82,524 171,101 6,130 114,905 
     
เงินประกนัการเช่ารบั     
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - 58 58 
 

22.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 89,637 82,472 69,684 62,685 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,620 12,093 4,537 9,985 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 29 29 18 15 
 95,286 94,594 74,239 72,685 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี - - 400,000 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - 1,200,000 1,600,000 
รวม - - 1,600,000 1,600,000 
 
เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยูทลิติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,600 ล้านบาท  
มรีะยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละคงทีต่่อปีโดยจ่ายช าระคนืปีละ 400 ลา้นบาท ซึ่งจะเริม่จ่ายคนืงวดแรกในเดอืนสงิหาคม  
ปี พ.ศ. 2564  
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ยมมีลูคา่ยุตธิรรมจ านวน 1,623 ลา้นบาท  
 

23 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

23.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยายน

พ.ศ.2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 
     

อาคาร และอุปกรณ์ 2,127,792 3,161,243 2,126,712 3,161,243 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 232,805 88,648 185,500 - 
 2,360,597 3,249,891 2,312,212 3,161,243 

 
23.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นสาระส าคญัจากที่ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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คดีฟ้องร้อง 
 

บริษทั 
 

บรษิทัไดว้่าจา้งผูร้บัเหมารายหนึ่งเพื่อด าเนินการออกแบบและก่อสรา้งโครงการ Regulating Well ท่อสง่น ้าบางปะกง-บางพระ-ชลบุร ี
แบบเบ็ดเสรจ็ (Turn Key Construction) ด าเนินการระหว่างวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556  
แต่การก่อสรา้งเกดิความเสยีหายและผูร้บัเหมาไม่ด าเนินการแกไ้ขตามระยะเวลาทีก่ าหนด ต่อมาเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัฟ้องรอ้งผูร้บัเหมาเรยีกค่าเสยีหายในคดแีพ่ง เกีย่วกบัการผดิสญัญาจา้งและเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจ านวนทุนทรพัยท์ัง้สิน้ 
111.81 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ผู้รบัเหมาได้ยื่นค าให้การและ 
ฟ้องแยง้ต่อศาลแพ่งโดยเรยีกรอ้งค่าเสยีหายบรษิทัตามค าฟ้องแยง้เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 169.81 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทยื่นค าแก้ฟ้องแย้งแล้ว บรษิัทได้บนัทึกหนี้สนิบางส่วนที่เกี่ยวข้องกบั
คา่เสยีหายทีถู่กฟ้องรอ้งจ านวนเงนิ 54.93 ลา้นบาท ไวใ้นขอ้มลูทางการเงนิแลว้ โดยสว่นใหญ่เป็นเจา้หนี้คา่ก่อสรา้งของโครงการที่
บรษิทัยงัไม่ไดจ้่ายช าระ ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลแพ่งในชัน้ไกล่เกลี่ยคดขีอ้พพิาท โดยศาลแพ่งนัดหมาย 
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

24 ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้า 
 

หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัให้บรษิทั เช่า/บรหิาร และการพจิารณาอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้า  
2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้บั
หน่วยงานของรฐัในเบื้องตน้เป็นอตัรารอ้ยละของรายไดจ้ากการขายน ้าดบิในโครงการฯ ตัง้แต่ปีทีเ่ริม่เขา้ด าเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ
หากการพจิารณาไดข้อ้ยุตใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราทีบ่รษิทัไดช้ าระค่าตอบแทนไวแ้ลว้ บรษิทัจะตอ้งยนิยอมช าระเพิม่เตมิจนครบถว้น
ในครัง้เดียว หรือหากได้ข้อยุติในอัตราที่ต ่ากว่า หน่วยงานรฐัดังกล่าวยินยอมคืนส่วนที่ช าระไว้เกินโดยการหักกลบลบหนี้กับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในปีต่อ ๆ ไป 
 

เมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มีหนังสอืถึงบริษัทแจ้งว่า การด าเนินการจดัให้บรษิัท เช่าหรอืบริหาร
โครงการฯข้างต้น รวมทัง้การก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน  
เขา้รว่มงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกบับรษิทั และเมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  
ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเชา่ท่อสง่น ้าโดยไมต่อ้งใชว้ธิปีระมลู  
 

ในปี พ.ศ. 2558 บรษิทัและหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มกีารประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดอตัราค่าตอบแทน โดยเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 บรษิทัไดม้หีนังสอืแจง้ถงึหน่วยงานรฐัว่าบรษิทัยนิดทีีจ่ะช าระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรอืบรหิาร เป็นอตัรารอ้ยละของ
รายได้จากการขายน ้าดบิในอตัราที่สูงขึน้ส าหรบัปีปัจจุบนั และคงอตัราเดมิส าหรบัปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มหีนังสอื  
ลงวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจง้มายงับรษิทัว่าจะตอ้งน าขอ้เสนอดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการพจิารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 และน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป  
โดยในระหว่างการรอผลการพจิารณา หน่วยงานรฐัดงักล่าวไม่ขดัขอ้งทีบ่รษิทัจะช าระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอตัราใหม่ตัง้แต่  
ปี 2558 เป็นต้นไป บรษิทัไดบ้นัทกึค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงนิโดยเปลีย่นเป็นใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่  
ปี พ.ศ. 2558 ซึง่ฝ่ายบรหิารพจิารณาวา่เป็นประมาณการทีด่ทีีส่ดุจากขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
 

เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงานรฐัมหีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า โครงการท่อส่งน ้าของบรษิทัเป็นโครงสรา้งพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัจะตอ้งว่าจา้ง 
ที่ปรึกษาเพื่อร่วมจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27  
แหง่พระราชบญัญตักิารรว่มลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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25 ข้อมูลเก่ียวกบัการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่าย 
 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งทีเ่ป็นเจา้ของท่อส่งน ้า ก าหนดใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการขายน ้าดบิแยกตามโครงขา่ย เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การขายน ้าดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน ้า 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รายได้จากการขายน ้าดิบทัง้หมด   
   โครงขา่ยทอ่สง่น ้าหนองปลาไหล - มาบตาพุด 554,533 842,043 
   โครงขา่ยท่อสง่น ้าดอกกราย - มาบตาพุด 780,156 669,079 
   โครงขา่ยท่อสง่น ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ี 485,921 563,633 
   โครงขา่ยท่อสง่น ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 214,373 273,340 
รวม 2,034,983 2,348,095 
   

หกั  รายได้จากการขายน ้าดิบเพื่อน าไปผลิตน ้าประปา   
   โครงขา่ยท่อสง่น ้าดอกกราย - มาบตาพุด (110,465) (119,714) 
   โครงขา่ยท่อสง่น ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (61,366) (62,098) 

รวมรายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 1,863,152 2,166,283 
 
รายไดจ้ากการขายน ้าดบิในโครงขา่ยท่อสง่น ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
โครงขา่ยท่อสง่น ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 303,506 371,523 
โครงขา่ยท่อสง่น ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 88,360 104,858 
โครงขา่ยท่อสง่น ้าฉะเชงิเทรา 94,055 87,252 
รวม 485,921 563,633 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สดัส่วนปริมาณการขายน ้าดิบแก่ผูใ้ช้น ้าแต่ละประเภท 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
นิคมอุตสาหกรรม 56 54 
การประปา 25 28 
โรงงานทัว่ไป 19 18 
รวม  100 100 
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