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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้า 
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิในเรื่องดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่
ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตเหล่านี้ 
 

1) ขอ้ 44 เรื่องค่าตอบแทนโครงการ ปัจจุบนับรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนตามอตัราที่ก าหนดในเบื้องต้น เนื่องจากหน่วยงานของ
รฐัอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัใหบ้รษิทัเช่าหรอืบรหิาร และการพจิารณาอตัราผลตอบแทน ซึง่อตัราผลตอบแทนอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงในภายหลงั 

2) ข้อ 4.3 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏบิตัสิ าหรบั
รอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ไดร้ะบุเรื่องการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของค่าความ
นิยมเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนของค่าความนิยม 
 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมคี่าความนิยมที่
แสดงเป็นสินทรพัย์อยู่ในงบการเงนิรวมจ านวน 103 ล้านบาท 
ซึ่งเกดิจากบรษิทัย่อยของบรษิัทได้ซื้อส่วนไดเ้สยีในบรษิัทแห่งหนึ่ง
ในปี พ.ศ. 2558  
 

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

ฝ่ายบริหารได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของค่าความนิยม 
โดยใชว้ธิกีารค านวณมูลค่าจากการใช ้โดยมกีารประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 

การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม 
ถูกก าหนดใหเ้ป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ เนื่องจากมูลค่า
ของค่าความนิยมมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ และมูลค่าทีค่าดว่า
จะได้รับคืนขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ 
ดุลยพินิจที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร เช่น การประมาณการ 
กระแสเงนิสดในอนาคตทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บัจากสนิทรพัย ์
การคาดการณ์เกี่ยวกบัความผนัผวนที่อาจจะเกิดขึ้นกบัจ านวน
เงินหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต มูลค่าของ 
เงินตามเวลา และอัตราคิดลดที่เหมาะสม ในการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าวมีสมมติฐานที่ส าคัญในเรื่อง
ราคาขาย ปริมาณการขาย และอัตราคิดลด ตามที่ได้มีการ
เปิดเผยขอ้สมมตฐิานดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 21 เรื่องค่าความนิยม 
 

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

ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี  
• การเปรยีบเทยีบราคาขายและปรมิาณการขายใหส้อดคล้อง

กับที่ก าหนดในสัญญาการด าเนินงาน รวมถึงความ
สมเหตุสมผลของการปรบัราคาขายในอนาคต 

• การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ซึ่งมี
ความสมัพันธ์กับรายได้และสอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้น
จรงิในอดตี  

• การใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการประเมนิมลูค่าในส านักงานของ
ขา้พเจา้ท าการประเมนิความเหมาะสมของอตัราคดิลดทีใ่ช ้

• การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญั  

จากวธิกีารดงักล่าว ขา้พเจา้พบว่าข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบรหิาร
ใชใ้นการประเมนิมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของค่าความนิยม 
มคีวามสมเหตุสมผล 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการและ
บรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด  และถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว่้ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 
ทีไ่ม่พบข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความ เสี่ยงที่เกดิจากข้อผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าข้าพเจา้ได้ข้อ
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 65,686,929 58,211,264 11,246,184 15,710,367

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 510,683,539 - 64,151,866

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุน

   ตดัจ าหน่าย 12 543,035,535 - 59,392,701 -

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธิ 13 454,511,158 502,201,865 323,267,221 358,663,795

สนิคา้คงเหลอื 15 53,221,375 25,632,024 37,058,355 8,806,562

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 

   - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 41.4 - - 400,000,000 -

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 16 50,724,683 53,590,965 21,241,701 20,624,014

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,167,179,680 1,150,319,657 852,206,162 467,956,604

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17 - - 510,000,000 510,000,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 41.4 - - 1,200,000,000 1,600,000,000

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 18 195,279,323 171,563,875 164,417,383 183,868,514

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 19 16,697,486,689 15,260,947,303 16,500,747,253 15,003,101,135

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธิ 20 571,691,917 - 517,116,941 -

ค่าความนิยม 21 103,283,004 103,283,004 - -

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 22 3,344,949,525 3,531,073,066 53,958,964 52,308,271

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 23 22,840,432 24,066,442 - -

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 24 751,066,589 939,626,134 694,078,907 896,039,675

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 21,686,597,479 20,030,559,824 19,640,319,448 18,245,317,595

รวมสินทรพัย์ 22,853,777,159 21,180,879,481 20,492,525,610 18,713,274,199

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

    (                                                 )                       (                                                 )

งบการเงินรวม
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 25.1 385,000,000 305,000,000 95,000,000 -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 26 197,177,150 317,335,733 143,103,609 251,936,202

เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ถาวร 1,651,839,872 1,319,365,043 1,642,795,629 1,295,938,218

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 25.2 548,000,000 826,200,000 548,000,000 634,000,000

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

  - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 1,899,442 - 1,899,442

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 25.3 20,539,697 - 13,220,563 -

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 80,695,524 103,707,151 48,992,508 71,959,841

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27 171,089,551 190,794,795 127,648,583 148,028,260

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 28 90,740,778 66,125,076 36,363,897 40,833,812

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,145,082,572 3,130,427,240 2,655,124,789 2,444,595,775

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25.2 4,892,000,000 3,830,000,000 4,892,000,000 3,830,000,000

หุน้กู้ 25.4 2,398,788,712 2,398,362,741 2,398,788,712 2,398,362,741

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 1,251,792 - 1,251,792

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 25.3 548,698,182 - 503,973,656 -

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 23 322,505,599 341,296,654 55,648,074 47,953,455

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 29 232,416,046 209,847,913 167,599,431 154,884,483

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 30 39,322,228 29,353,211 - -

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 31 205,767,292 226,524,407 187,650,972 183,673,743

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,639,498,059 7,036,636,718 8,205,660,845 6,616,126,214

รวมหน้ีสิน 11,784,580,631 10,167,063,958 10,860,785,634 9,060,721,989

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 32 166,500,000 166,500,000 166,500,000 166,500,000

                  - ทุนส ารองสมัปทาน 32 417,533,901 393,729,177 52,436,610 61,515,707

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,510,709,352 6,469,124,482 5,605,940,472 5,614,287,355

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 33 4,615,466 8,001,720 4,615,466 8,001,720

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 10,901,606,147 10,839,602,807 9,631,739,976 9,652,552,210

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 167,590,381 174,212,716 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,069,196,528 11,013,815,523 9,631,739,976 9,652,552,210

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 22,853,777,159 21,180,879,481 20,492,525,610 18,713,274,199

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

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

รายได้ 41.1

รายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 2,473,573,393 2,844,696,384 2,495,317,200 2,884,870,146

รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 1,467,886,714 1,503,160,203 364,185,528 404,257,647

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 137,134,893 203,125,375 - -

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 125,706,457 129,096,397 115,930,881 120,448,415

รวมรายได้จากการขายและบริการ 4,204,301,457 4,680,078,359 2,975,433,609 3,409,576,208

รายไดอ้ื่น 35 43,999,775 49,192,818 192,269,420 196,691,211

รวมรายได้ 4,248,301,232 4,729,271,177 3,167,703,029 3,606,267,419

ค่าใช้จ่าย 41.1

ตน้ทุนขายน ้าดบิ 1,318,683,866 1,396,159,513 1,345,654,891 1,429,281,441

ตน้ทุนขายน ้าประปา 989,327,153 985,438,250 338,473,469 356,787,695

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 137,134,893 203,125,375 - -

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิาร 105,930,161 121,712,085 80,196,120 101,288,702

รวมต้นทุนขายและบริการ 2,551,076,073 2,706,435,223 1,764,324,480 1,887,357,838

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,017,650 15,374,124 13,842,750 13,465,265

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 526,372,954 523,146,042 387,497,464 374,414,430

ตน้ทุนทางการเงนิ 36 170,526,944 166,052,431 159,964,431 151,066,468

รวมค่าใช้จ่าย 3,263,993,621 3,411,007,820 2,325,629,125 2,426,304,001

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 984,307,611 1,318,263,357 842,073,904 1,179,963,418

ภาษีเงนิได้ 38 (207,876,497) (262,357,904) (160,735,349) (218,122,983)

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 776,431,114 1,055,905,453 681,338,555 961,840,435

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 29 - (34,841,588) - (26,437,683)

ภาษีเงนิไดเ้กีย่วกบัรายการทีจ่ะไม่จดัประเภท

รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 38 - 6,968,318 - 5,287,537

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (27,873,270) - (21,150,146)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัโอนจากลูกคา้ 33 (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254)

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สุทธิจากภาษี (3,386,254) (31,259,524) (3,386,254) (24,536,400)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 773,044,860 1,024,645,929 677,952,301 937,304,035

การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 764,154,129 1,044,793,450 681,338,555 961,840,435

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12,276,985 11,112,003 - -

776,431,114 1,055,905,453 681,338,555 961,840,435

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 760,767,875 1,013,533,926 677,952,301 937,304,035

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12,276,985 11,112,003 - -

773,044,860 1,024,645,929 677,952,301 937,304,035

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 39

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 0.46 0.63 0.41 0.58

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ทนุจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นท่ีได้ รวม รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอ่ืนของ ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

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

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

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - - (798,588,072) - - (798,588,072) (17,392,858) (815,980,930)

การจดัสรรทุนส ารองสมัปทานส าหรบัปี 32 - - - 42,248,034 (42,248,034) - - - - -

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

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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 393,729,177 6,469,124,482 8,001,720 8,001,720 10,839,602,807 174,212,716 11,013,815,523

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - - (698,764,535) - - (698,764,535) (18,899,320) (717,663,855)

การจดัสรรทุนส ารองสมัปทานส าหรบัปี 32 - - - 23,804,724 (23,804,724) - - - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 764,154,129 (3,386,254) (3,386,254) 760,767,875 12,276,985 773,044,860

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 417,533,901 6,510,709,352 4,615,466 4,615,466 10,901,606,147 167,590,381 11,069,196,528

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
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(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นท่ีได้ รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง รบัโอนจากลูกค้า องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สุทธิ ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

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

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - - (798,588,072) - - (798,588,072)

การจดัสรรทุนส ารองสมัปทานส าหรบัปี 32 - - - 9,292,956 (9,292,956) - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 940,690,289 (3,386,254) (3,386,254) 937,304,035

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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 61,515,707 5,614,287,355 8,001,720 8,001,720 9,652,552,210

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - - (698,764,535) - - (698,764,535)

การจดัสรรทุนส ารองสมัปทานส าหรบัปี 32 - - - (9,079,097) 9,079,097 - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 681,338,555 (3,386,254) (3,386,254) 677,952,301

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,663,725,149 2,138,522,279 166,500,000 52,436,610 5,605,940,472 4,615,466 4,615,466 9,631,739,976

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 984,307,611 1,318,263,357 842,073,904 1,179,963,418

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่าย)

   จากกจิกรรมด าเนนิงาน 

      (กลบัรายการ) ค่าเผือ่ผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (615,153) - (615,153) -

      ค่าเสือ่มราคา 18-20 564,417,721 504,402,769 522,284,029 474,520,664

      ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22 335,559,787 323,744,202 10,794,223 9,633,595

      รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลกูคา้ (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254)

      (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 864,204 (1,247,093) 959,438 (1,252,230)

      ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 30 10,851,847 18,905,935 - -

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 24,790,483 53,075,607 17,890,801 35,225,881

      เงนิปันผลรบั 35 - - (117,962,984) (120,359,983)

      รายไดด้อกเบี้ย 35 (9,118,342) (8,824,348) (45,112,424) (44,420,893)

      ดอกเบี้ยจ่าย 169,256,605 164,895,189 158,694,092 149,909,225

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 2,076,928,509 2,369,829,364 1,385,619,672 1,679,833,423

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 39,571,059 (57,964,540) 26,291,481 (59,084,153)

     สนิคา้คงเหลอื (27,589,351) (12,288,318) (28,251,793) (8,806,562)

     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 1,679,725 (3,376,053) (719,924) (4,306,153)

     สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (2,430,845) 2,160,459 (3,080,524) (7,779,479)

การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

     เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (124,124,998) 170,130,260 (112,799,008) 150,476,140

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (19,887,993) 28,125,786 (20,562,426) 35,138,632

     หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 24,518,227 7,000,918 (4,626,065) 3,651,620

     จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 (2,222,350) (28,530,221) (1,209,438) (14,354,798)

     จ่ายประมาณการหนี้สนิระยะยาว 30 (882,830) (10,338,804) - -

     หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (20,757,115) 84,133,591 3,977,229 80,009,889

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 1,944,802,038 2,548,882,442 1,244,639,204 1,854,778,559

     จ่ายภาษเีงนิได้ (263,684,618) (315,179,389) (176,008,063) (236,357,899)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,681,117,420 2,233,703,053 1,068,631,141 1,618,420,660

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

    เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทนุระยะสัน้ - (776,587,622) - (9,098,399)

    เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิ

         ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจ าหน่าย (627,472,907) - 4,759,165 -

    เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุระยะสัน้ - 670,180,896 - -

    เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนสนิทรพัยท์างการเงนิ

         ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจ าหน่าย 595,120,911 - - -

    เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 10,304,899 7,407,626 45,214,662 44,299,307

    เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย 17 - - 117,962,984 120,359,983

    เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 13,993,481 2,717,586 12,876,536 2,709,724

    เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (417,509) (2,325,774) (451,135) (2,513,093)

    เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยถ์าวร และจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง (1,361,652,017) (1,266,725,890) (1,348,017,378) (1,255,941,267)

    เงนิสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (2,347,738) - (2,347,738) -

    เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (162,348,218) (198,733,479) (12,444,916) (7,757,758)

    เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 24 - (299,000,000) - (299,000,000)

    เงนิสดจ่ายดอกเบี้ยส าหรบัเงนิกูย้มืทีต่ ัง้ข ึน้เป็นทนุ (82,018,023) (59,354,670) (82,018,023) (59,354,670)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,616,837,121) (1,922,421,327) (1,264,465,843) (1,466,296,173)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

    เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 25.1 5,468,000,000 6,943,000,000 4,529,000,000 5,741,000,000

    เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 25.1 (5,388,000,000) (7,452,000,000) (4,434,000,000) (6,321,000,000)

    เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25.2 1,610,000,000 1,490,000,000 1,610,000,000 1,490,000,000

    เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25.2 (826,200,000) (826,200,000) (634,000,000) (634,000,000)

    เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 40 - (2,367,030) - (2,367,030)

    เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 40 (34,288,379) - (22,833,733) -

    เงนิปันผลจ่าย (717,507,548) (815,912,646) (698,608,387) (798,519,938)

    เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (168,808,707) (167,803,948) (158,187,361) (152,473,052)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (56,804,634) (831,283,624) 191,370,519 (677,360,020)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 7,475,665 (520,001,898) (4,464,183) (525,235,533)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 11 65,686,929 58,211,264 11,246,184 15,710,367

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

    เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,654,395,521 1,321,818,702 1,645,351,278 1,298,391,877

    การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 153,455,687 1,612,200 153,455,687 1,612,200

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึหน้า 99 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
อาคารอสีทว์อเตอร ์ชัน้ 23-26 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มกจิการ 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลัก คือ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย  
ขายน ้าดบิ รวมถงึการผลติและขายน ้าประปา  
 
งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัเิมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการของบรษิทั 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างปีท่ีรายงาน 
 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบทางอ้อม
ต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยกลุ่มกิจการได้ให้การสนับสนุนนโยบายของรฐับาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
ตามมตกิารประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2563 ส าหรบัมาตรการดา้นน ้าประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมภิาค 
คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหส้่วนลดค่าน ้าประปาส่วนภูมภิาค ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ตามแต่ละพืน้ที ่และรอ้ยละ 20 เฉพาะพืน้ทีป่ระปาสตัหบี
เป็นระยะเวลา 3 เดอืน (เมษายน - มถิุนายน พ.ศ. 2563) ซึ่งกลุ่มกจิการไดร้บัรูผ้ลกระทบจากการใหส้่วนลดดงักล่าวไวใ้นงบการเงนิ
แลว้ โดยผลกระทบดงักล่าวไม่มสีาระส าคญั ทัง้นี้กลุ่มกจิการไดด้ าเนินการขายน ้าประปาตามอตัราปกตแิล้วตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมเป็น
ต้นไป แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับเหตุการณ์กา รระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกิจ
น ้าประปา รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืและแกไ้ขตามสถานการณ์ต่อไป  
 
ส าหรบัต้นปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กลุ่มกิจการได้ให้การ
สนับสนุนนโยบายของรฐับาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 12 มกราคม  
พ.ศ. 2564  ส าหรบัมาตรการดา้นน ้าประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมภิาค คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหส้่วนลดค่าน ้าประปา
ส่วนภูมภิาค ในอตัราร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจ) เป็นระยะเวลา  
2 เดอืน (กุมภาพนัธ์ - มนีาคม พ.ศ. 2564) เฉพาะพื้นทีป่ระปาสตัหบี ซึ่งผลกระทบดงักล่าวไม่มสีาระส าคญัต่องบการเงนิ กลุ่มกจิการ
ยงัคงด าเนินการขายน ้าประปาตามปกติ และยงัคงให้ความใส่ใจเป็นพเิศษกบัเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 และวางแผนรบัมอื
ผลกระทบต่อธุรกจิน ้าประปาเช่นเดยีวกบัปี พ.ศ. 2563 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ  
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยประมาณการทางบญัชี
ทีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบับภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง และข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 
COVID-19 

 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 
4.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหบ้รษิทัในฐานะผู้เช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมดใน
งบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป บรษิัทต้องรบัรู้
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า 
 

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

เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงาน 
   ต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรื่อง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ
เครื่องมอืทางการเงนิมาใชแ้ละปรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรู้ผลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 นโยบายการบญัชีใหม่ 
ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 และรายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวได้กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้น ามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรื่องต่อไปนี้ 
 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ ายในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค านิยามของสินทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบการเงิน 
รวมทัง้ได้อธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิ  
ของกจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้ค านิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก าหนดให้การไดม้าซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน าเข้าและกระบวนการทีส่ าคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อน ามารวมกนั 
มสี่วนอย่างมนีัยส าคญัท าใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจ
ในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง
โดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เช่น อตัราดอกเบีย้
อ้างอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้ก าหนดให้กิจการ 
ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 

นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ ”ความมี
สาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิายถึง
การน าความมสีาระส าคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้จะไม่มผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่องบการเงนิ
ทีน่ าเสนอ 
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4.3 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลด
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส าหรบักิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส าหรบัเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
 

ก) การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวธิีอย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง 
เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่ต้องน าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดัมูลค่า 
ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ กลุ่มกจิการสามารถใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี (Historical credit loss) 
หรือวิธีอื่นที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
จากขอ้มลูทีม่แีละหาไดโ้ดยไม่ใชค้วามพยายามหรอืตน้ทุนทีส่งูเกนิไปมาใชใ้นการตัง้ส ารอง ทัง้นี้ กลุ่มกจิการยงัตอ้งปฏบิตัติาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ข) การกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้
 
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลสถานการณ์  COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณา
ประมาณการความเพยีงพอของก าไรทางภาษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มคีวามเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชดีงักล่าว ทัง้นี้ กลุ่มกิจการ  
ยงัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ค) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัย์
ของกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่ ส าหรบัการทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของค่าความนิยมทีก่ลุ่ม
กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปีนัน้ กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์  COVID-19  
ทีก่ระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าว ทัง้นี้ กลุ่มกจิการ
ยงัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ ในเรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
5 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
5.1 รายการปรบัปรงุส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 

 
ในการน า TFRS 16 มาใชป้ฏบิตักิลุ่มกจิการรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิการใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทีเ่คยถูกจดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชเีดมิฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า กลุ่มกจิการไดน้ า TFRS 16 มาใชป้ฏบิตัิ
โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมของการเริม่ใชม้าตรฐานใหม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

19 

 
ก) วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 

 

ในการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี้ 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 
• ถอืว่าสญัญาเช่าด าเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่า

ระยะสัน้ 
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลิก

สญัญาเช่า 
 
ข) การวดัมลูค่าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชถู้กวดัมลูค่ายอ้นหลงัโดยการรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้จะถูก
รบัรูด้ว้ยจ านวนทีเ่ท่ากบัหนี้สนิตามสญัญาเช่าและปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจ านวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าหรอืค่าเช่าคา้งช าระ 
 
ส าหรบัสญัญาเช่าที่เดมิกลุ่มกิจการได้รบัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย์ตามสญัญาเ ช่า
การเงนิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่น า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และ
หนี้สนิตามสญัญาเช่า  
 
การกระทบยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 งบการเงิน 
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  33,890,337 11,702,298 
(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  

   ณ วนัทีน่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(710,339) 
 

(51,289) 
บวก:  หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,151,234 3,151,234 
(หกั): สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (58,650) - 
(หกั): สญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (5,685,978) - 
บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กดิจากมาตรฐานทีเ่ปลี่ยนไปเกี่ยวกบัการต่อสญัญา 419,483,967 371,770,022 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 450,070,571 386,572,265 
   

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 27,239,670 15,490,343 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 422,830,901 371,081,922 
 450,070,571 386,572,265 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรู ้เป็นการเช่าสนิทรพัย์มดีงัต่อไปนี้ 
 งบการเงิน 

รวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 

บาท 

1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
   

ทีด่นิ 438,046,875 389,679,494 
อาคาร 6,709,657 - 
ระบบผลติน ้า 183,937 - 
อุปกรณ์ 3,103,044 3,103,044 
ยานพาหนะ 16,173,067 3,461,782 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ  464,216,580 396,244,320 
 

5.2 รายการปรบัปรงุส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยมผีลกระทบ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 คอื การจดัประเภทเงนิลงทุนระยะสัน้เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ส าหรบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั 
 

5.3 ผลกระทบของงบการเงินจากการปรบัปรงุรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรบัใช้ TFRS 
16 และ TFRS 9 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
  TFRS 16 TFRS 9  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 
 

รายการปรบัปรงุ 

 
การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บาท บาท บาท บาท 
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน     
     

สินทรพัย ์     
     
เงนิลงทุนระยะสัน้ 510,683,539 - (510,683,539) - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย       
วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย - - 510,683,539 510,683,539 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 502,201,865 (12,701,216) - 489,500,649 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 15,260,947,303 (3,103,044) - 15,257,844,259 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 464,216,580 - 464,216,580 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 939,626,134 (1,492,983) - 938,133,151 
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 งบการเงินรวม 
  TFRS 16 TFRS 9  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 
 

รายการปรบัปรงุ 

 
การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บาท บาท บาท บาท 
หน้ีสิน     
     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ      
          - ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  1,899,442 (1,899,442) - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถ่งึ     
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 27,239,670 - 27,239,670 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,251,792 (1,251,792) - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 422,830,901 - 422,830,901 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  TFRS 16 TFRS 9  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 
 

รายการปรบัปรงุ 

 
การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บาท บาท บาท บาท 
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน     
     

สินทรพัย ์     
     

เงนิลงทุนระยะสัน้ 64,151,866 - (64,151,866) - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย     
   วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย - - 64,151,866 64,151,866 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 358,663,795 (9,720,245) - 348,943,550 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 15,003,101,135 (3,103,044) - 14,999,998,091 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 396,244,320 - 396,244,320 
     

หน้ีสิน     
     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - ส่วน     
          ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  1,899,442 (1,899,442) - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถ่งึ     
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 15,490,343 - 15,490,343 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,251,792 (1,251,792) - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 371,081,922 - 371,081,922 
 
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวด งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
งบกระแสเงนิสด และขอ้มลูตามส่วนงานทีเ่คยน าเสนอ  
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6 นโยบายการบญัชี 

 
6.1 บญัชีส าหรบังบการเงินรวม  

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุม กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจใน
การควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน  โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อ 
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน เงนิปันผลรบัจะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 

ข) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลง
สดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึ้นตามสดัส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุมในเงินลงทุนนัน้ เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ส่วนต่างทีเ่กิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทกึ
บัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า  
หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

ค) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ 
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 
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6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 

 
งบการเงนิน าเสนอในสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของกจิการ 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิ
รายการ  
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมกีารรบัรู้รายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้
ก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไร
หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม และเงนิลงทุนระยะสัน้อื่น
ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที่ไดม้า 
 

6.4 ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช าระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตาม
สญัญา  
 
ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิขอ้ 6.6 

 
6.5 สินค้าคงเหลือ 

 
สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า  
 
ราคาทุนของสนิค้าค านวณโดยวธิีราคาถวัเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้อประกอบดว้ยราคาซื้อ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการซื้อสนิคา้ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด มูลค่าสุทธิที่จะได้รบัประมาณจากราคาปกติทีค่าดว่าจะขายได้ 
หกัดว้ยค่าใชจ้่ายในการขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชคี่าเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยั และเสื่อมคุณภาพเท่าทีจ่ าเป็น  
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6.6 สินทรพัยท์างการเงิน 

 
ก) การจดัประเภท 

 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดัประเภทเงนิลงทุนเป็น 4 ประเภท คอื 1) เงนิลงทุนเพื่อค้า 2) เงนิลงทุนเผื่อขาย  
3) เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก าหนด และ 4) เงินลงทุนทัว่ไป ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัด
ประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการ
บรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านก าไรหรอืขาดทุน) และ 
• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบริหาร
สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 
ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงนิลงทุนใน  
ตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้  
 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัทีท่ ารายการคา้ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิการเขา้ท ารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อสทิธิ 
ในการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัย์ออกไป 
 

ค) การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการท า
รายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกจิการ 
จะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่า  
เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
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ง) ตราสารหนี้ 

 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• ราคาทุนตดัจ าหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วย

เงนิตน้และดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่น  ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ 
ตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อื่นพรอ้มกบัก าไร/ขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช าระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI 
และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการ
ขาดทุน/ก าไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่ค านวณตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และ 3) ก าไรขาดทุน 
จากอัตราแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าว  
ก าไรหรอืขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้าก าไรหรอืขาดทุนและ
แสดงในรายการก าไร/(ขาดทุน)อื่น รายไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น  รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการ

วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ดว้ย FVPL โดยก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินก าไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 

 
จ) ตราสารทุน 

 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้ก าไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม  
ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทก าไร/ขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้นี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรูใ้นรายการก าไร/ขาดทุนอื่น 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
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ฉ) การดอ้ยค่า 

 
ลูกหนี้การค้า กลุ่มกิจการใช้วธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการรบัรู้การด้อยค่าตามประมาณการผลขาดทุน 
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ตลอดอายุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหนี้  
 
ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General 
approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก าหนดให้พจิารณาผลขาดทุน 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมี
นัยส าคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญา  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก  
 

6.7 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่คอืทีด่นิและอาคารส านักงานใหเ้ช่า ซึง่กลุ่มกจิการถอืไว้เพื่อหาประโยชน์ 
จากรายไดค้่าเช่า หรอืจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ  
 
หลงัจากการรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
 
ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อปันส่วน
ราคาทุนตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวด้งันี้  
 
อาคาร  20 ปี และ 35 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร  10 ปี 
 

6.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อม
ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 
 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้  
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาทุน
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
โรงสบูน ้า 20 ปี และ 35 ปี 
อาคาร  20 ปี และ 35 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร และอาคารเช่า 5 ปี และ 10 ปี แต่ไม่เกนิอายุสญัญาเช่า 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  
   - ท่อส่งน ้า 30 ปี และ 40 ปี 
   - ระบบผลติน ้าประปา 5 ปี 15 ปี และ 20 ปี 
   - เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 ปี 
อุปกรณ์ส านักงาน 3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

 
6.9 ค่าความนิยม 

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

6.10 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 
ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร คอื ขอ้ตกลงระหว่างภาครฐั (ผูใ้หส้มัปทาน) กบัเอกชน (ผูป้ระกอบการ) ทีใ่หผู้ป้ระกอบการเป็นผูก่้อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการสาธารณะหรอืเพื่อยกระดบัโครงสร้างพื้นฐาน การด าเนินการ และการบ ารุงรกัษาโครงสร้าง
พืน้ฐานในช่วงเวลาทีร่ะบุไว ้ซึง่ผูป้ระกอบการจะไดร้บัค่าบรกิารตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทานจะมกีารควบคุม
หรอืก ากบัดูแลประเภทของบริการที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการ กลุ่มผู้ที่ได้รบั
บรกิาร และราคาการใหบ้รกิาร และผูใ้หส้มัปทานควบคุมส่วนไดเ้สยีคงเหลอืทีส่ าคญัในโครงสรา้งพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของขอ้ตกลงไม่ว่าโดยการเป็นเจา้ของ การไดร้บัประโยชน์ หรอืวธิอีื่นใด  
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ในกรณีที่กลุ่มกิจการในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างหรือยกระดบัการให้บริการ จะบันทึกรายได้และต้นทุน  
ที่เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้างหรอืการยกระดบัการให้บริการ โดยอ้างอิงกบัขัน้ความส าเร็จของงานก่อสร้าง โดยรบัรู้สิง่ตอบแทน 
ทีไ่ดร้บัหรอืคา้งรบัส าหรบัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรัพย์ทางการเงินหากกลุ่มกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญา 
ทีจ่ะไดร้บัเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นจากผู้ให้สมัปทาน และรบัรูส้นิทรพัย์ไม่มตีวัตนหากกลุ่มกิจการสรา้งโครงสร้าง
พื้นฐานและไดร้บัสทิธ ิ(ใบอนุญาต) ในการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะ ซึ่งสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจาก
ผู้ใช้บรกิารสาธารณะไม่ใช่สทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขที่จะได้รบัเงนิสด เนื่ องจากจ านวนเงนิดงักล่าวขึ้นอยู่กบั จ านวนการใช้
บรกิารสาธารณะ ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัช าระค่าบรกิารส าหรบัการก่อสรา้งบางส่วนเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิและบางส่วนเป็น
สินทรพัย์ไม่มีตัวตน กลุ่มกิจการบันทึกแต่ละองค์ประกอบของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัแยกจากกัน ส าหรบัรายได้และต้นทุน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใหบ้รกิาร จะรบัรูเ้ป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเมื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ตามเงื่อนไขสญัญา  
 
ภาระผูกพนัตามสญัญาในการบ ารุงรกัษาหรอืปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ม่ใช่เป็นการปรบัปรุงเพื่อยกระดบั จะรบัรู้
และวดัมลูค่าดว้ยจ านวนประมาณการทีด่ทีีสุ่ดของรายจ่ายทีต่อ้งน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิน้งวดบญัชี 
 

6.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน 
 
สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานเป็นสทิธทิีไ่ดม้าจากขอ้ตกลงสมัปทานในการใหบ้รกิารผลติและขายน ้าประปาจาก
ภาครฐั ตามนโยบายการบญัชทีีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.10 สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน
ตดัจ าหน่ายในก าไรขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาสมัปทาน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน โดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้า
และตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไว ้10 ปี 
 

6.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจการไม่ตัดจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิการ
จะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนหมายถึงจ านวนที่  
สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
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6.13 สญัญาเช่า 

 
สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจการได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีใหม่ส าหรบัสญัญาเช่าซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 
ไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆเป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ หรอืสญัญาเช่าด าเนินงาน 
แต่ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะรับรู้ส ัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า  
เมื่อสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าพรอ้มใชง้าน 
 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ้่ายช าระ ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึ การจ่ายช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) หกัลูกหนี้สิง่จูงใจตามสญัญาเช่า 
• ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา ซึง่การวดัมลูค่าเริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล 
• จ านวนเงนิทีค่าดว่ากลุ่มกจิการจะจ่ายช าระภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซื้อ หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มกจิการจะใชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ทีผู่เ้ช่าจะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
 
ค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอด
ระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าโดยใชร้าคาทุน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• จ านวนเงนิของหนี้สนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริม่แรก 
• การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าใด ๆ ทีจ่่ายช าระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลหกัสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า

ทีไ่ดร้บัใด ๆ  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ช่า และ 
• ประมาณการต้นทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าในการรื้อและการขนยา้ยสนิทรพัย์อ้างองิ การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์

อา้งองิหรอืการบูรณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาเช่า 
 
สินทรพัย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่ส ัน้กว่าระหว่างอายุสินทรพัย์และระยะเวลาการเช่า  
หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรพัย์อ้างอิงให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าหรอืหากราคาทุนของสนิทรพัย์  
สทิธกิารใช ้สะทอ้นว่าผูเ้ช่าจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อ ผูเ้ช่าตอ้งคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึ
วนัสิน้สุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์า้งองิ  
 
ค่าเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิี
เสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าต ่าประกอบด้วย 
อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
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สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 
ในกรณีเป็นผูใ้หเ้ช่ากลุ่มกจิการจะมกีารจดัประเภทสญัญาเช่าแต่ละสญัญาเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทึกเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่จ่าย  
ตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิ
โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี้สญัญาเช่า  
ทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 
รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 
กลุ่มกจิการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์้างองิ 
และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที่ ให้เช่า 
ไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนให้เช่าแก่ผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดอืน โดยไม่มกีารจ่ายช าระ 
ค่าเช่าผนัแปรตัวแปรอื่น ๆ ที่ขึ้นอยู่กับดชันีหรืออัตรา ทัง้นี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตกลุ่มกิจการมีการเรียกเก็บค่าเช่า 
ค่าบรกิารล่วงหน้า 3 เดอืน โดยระบุไวใ้นสญัญาเช่า 
 

6.14 หน้ีสินทางการเงิน 
 
ก) การจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี้ 
 
• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มีก าหนดได้นัน้ เครื่องมือทางการเงินนัน้  
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเอง
ดว้ยจ านวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอืทางการเงนิ
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอีก 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
ข) การวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการ 

 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหนี้สินทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหนี้สิน  
ทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 
กลุ่มกจิการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรายการหนี้สนิทางการเงนินัน้ดว้ยมลูค่าตามบญัชทีี่
เหลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง
มูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน 
 

6.15 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาทัว่ไปและที่กู้มาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต

สนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข ตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนทีเ่กดิจากการน าเงนิ

กู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียม

สนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง 

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะรบัรู้ใน  
งบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั
ใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การน า
กฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี้สนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ  
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษี 
เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

6.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ี
เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจ าปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัสและค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานปัจจุบนั  
ซึ่งจะรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี้สนิ
ดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามเกณฑ์และข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระเพิม่เติมเมื่อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบ 
จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ 
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ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก าหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
 
กลุ่มกจิการจดัใหม้ผีลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานเมื่อมอีายุงานครบตามทีก่ าหนดในนโยบายของบรษิทั โดยจะ
รบัรูห้นี้สนิส าหรบัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัทีส่ิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้  
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไร
หรอืขาดทุน 
 

6.18 ประมาณการหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  
ซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ
จ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
 

6.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจา้ของ 
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6.20 การรบัรู้รายได้ 

 
รายได้รบัรู้เมื่อกลุ่มกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้แก่ลูกค้า  
การส่งมอบเกิดขึ้นกต็่อเมื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ การควบคุมในสนิค้าและบรกิารได้โอนไปยงัลูกค้าเมื่อ  
มกีารส่งมอบสนิคา้หรือบรกิารใหลู้กคา้ โดยการส่งมอบสนิคา้จะเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งสนิคา้ไปยงัสถานทีท่ี่ก าหนด ลูกหนี้จะถูก
บนัทกึเมื่อสนิคา้และบรกิารไดส้่งมอบซึง่เป็นภาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
รายไดจ้ะรบัรูด้ว้ยจ านวนทีร่ะบุไวใ้นสญัญาสุทธจิากภาษขีาย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกจิการใชป้ระสบการณ์ในอดตีในการประมาณ
การส่วนลดและเงินคืน จ านวนของสิ่งตอบแทนที่ผนัแปรจะรวมเป็นรายได้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  
ในระดบัสงูมากว่าจะไม่มกีารกลบัรายการทีม่นีัยส าคญั 
 
สนิคา้หรอืบรกิารที่แตกต่างกนัแต่น ามาขายรวมกนั มกีารรับรูร้ายการแยกกนั ส่วนลดหรอืเงนิคนืจากราคาตามสญัญาจะถูก 
ปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสนิคา้หรอืบรกิาร 
 

6.21 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6.22 สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 
 
กลุ่มกจิการรบัรู้หนี้สนิทางการเงนิจากสญัญาค ้าประกนัเมื่อกลุ่มกจิการใหก้ารค ้าประกนัทางการเงนิทีมู่ลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีร่บัรู้
เริม่แรก และรบัรูม้ลูค่าในภายหลงัดว้ยจ านวนทีส่งูกว่าระหว่าง 
• จ านวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีค่ านวณตามขอ้ก าหนดของ TFRS 9 และ 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรายไดท้ีร่บัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15 
 
มูลค่ายุติธรรมของสญัญาค ้าประกนัทางการเงินก าหนดจากมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงินสด 
ตามสญัญาของหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีจ่ะต้องจ่ายช าระในกรณีทีไ่ม่มกีารค ้าประกนัดงักล่าว หรอืการประมาณ
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกส าหรบัเพื่อโอนภาระผูกพนัดงักล่าวออกไป 
 
สญัญาค ้าประกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่นๆ ทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทน มลูค่ายุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 
7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงทางการเงนิที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย 
และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและ
บรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 
 
7.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 
ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่มกีารด าเนินงานระหว่างประเทศ จงึไม่มรีายการการซื้อขาย รวมถึงการกู้ยมืเงนิในสกุลเงนิ
ต่างประเทศ จงึไม่มคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามหากกลุ่มกิจการมีรายการที่
เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นในอนาคต กลุ่มกิจการมฝ่ีายการเงนิเป็นผู้ท าหน้าทีใ่นการวเิคราะห์ข้อมูลอตัรา
แลกเปลีย่น เพื่อเป็นขอ้มลูแก่ผูบ้รหิารใชใ้นการตดัสนิใจรายการดงักล่าวไดเ้หมาะสม 
 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย  
ในตลาด ทัง้นี้ กลุ่มกิจการมสีนิทรพัย์ทางการเงนิ ได้แก่ เงนิฝากสถาบนัการเงนิ และเงนิลงทุนระยะสัน้ ส่วนหนี้สนิ
ทางการเงนิ ไดแ้ก่ เงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยาว และหุน้กู้ โดยหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกิจการมอีตัราดอกเบี้ย
แบบคงทีเ่ป็นส่วนใหญ่ อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการสามารถเจรจากบัสถาบนัการเงนิเพื่อขอเปลี่ยนเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ใน
สญัญาเงินกู้เพื่อการบริหารความเสี่ยงเมื่อจ าเป็นได้ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ปรบัขึ้นลงตามสภาวะตลาดเงิน 
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ กลุ่มกจิการจงึพจิารณาไดว่้าความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยไม่เป็นนัยส าคญั 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิการมไิดใ้ชเ้ครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ในการจดัการความเสีย่งทีเ่กิดจากการผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว  
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สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัทีม่คีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบี้ย
และวนัครบก าหนด ไดด้งันี้  
 

 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบี้ยคงท่ี อตัราดอกเบี้ยลอยตวั    

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี้ย 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 63,448 - - 2,239 65,687 0.05 - 1.20 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยวธิี          
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย 543,036 - - - - - - 543,036 0.75 - 1.55 
 543,036 - - 63,448 - - 2,239 608,723  
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 385,000 - - - - - - 385,000 0.95 - 1.40 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 548,000 2,912,000 480,000 - 1,500,000 - - 5,440,000 1.37 - 3.83 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 20,540 70,976 477,722 - - - - 569,238 0.55 - 12.45 
หุน้กู ้ - 2,398,789 - - - - - 2,398,789 3.84 - 4.18 
 953,540 5,381,765 957,722 - 1,500,000 - - 8,793,027  

 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบี้ยคงท่ี อตัราดอกเบี้ยลอยตวั    

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี้ย 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 53,944 - - 4,267 58,211 0.38 - 1.20 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยวธิี          
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย 510,684 - - - - - - 510,684 1.37- 1.70 
 510,684 - - 53,944 - - 4,267 568,895  
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 305,000 - - - - - - 305,000 1.70 - 1.75 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 826,200 2,537,500 92,500 - 1,200,000 - - 4,656,200 2.12 - 3.83 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 1,899 1,252 - - - - - 3,151 0.55 - 36.32  
หุน้กู ้ - 1,199,363 1,199,000 - - - - 2,398,363 3.84 - 4.18 
 1,133,099 3,738,115 1,291,500 - 1,200,000 - - 7,362,714  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบี้ยคงท่ี อตัราดอกเบี้ยลอยตวั    

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี้ย 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 9,597 - - 1,649 11,246 0.05 - 1.20 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยวธิี          
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย 59,393 - - - - - - 59,393 1.00 - 1.20 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 400 1,200 - - - - - 1,600 2.675 
 59,793 1,200 - 9,597 - - 1,649 72,239  
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 95,000 - - - - - - 95,000 0.95 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 548,000 2,912,000 480,000 - 1,500,000 - - 5,440,000 1.37 - 3.83 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 13,221 51,022 452,951 - - - - 517,194 0.55 - 12.45 
หุน้กู ้ - 2,398,789 - - - - - 2,398,789 3.84 - 4.18 
   656,221  5,361,811     932,951            -    1,500,000             -               -    8,450,983   
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบี้ยคงท่ี อตัราดอกเบี้ยลอยตวั    

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 

5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี้ย 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 12,033 - - 3,677 15,710 0.38 - 1.20 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยวธิี          
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย 64,152 - - - - - - 64,152 1.37 - 1.70 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - 1,600 - - - - - 1,600 2.675 
 64,152 1,600 - 12,033 - - 3,677 81,462  
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 634,000 2,537,500 92,500 - 1,200,000 - - 4,464,000 2.12 - 3.83 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 1,899 1,252 - - - - - 3,151 0.55 - 36.32  
หุน้กู ้ - 1,199,363 1,199,000 - - - - 2,398,363 3.84 - 4.18 
    635,899  3,738,115  1,291,500            -    1,200,000             -               -    6,865,514   

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 

รายการก าไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ ดงันี้ 
 

 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 

พนับาท 
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

     

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 1)* (14,217)  (11,459)  (14,904)  (11,914)  
อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 1)*  14,884  11,774  14,986  11,971 
 

* โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่  
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ค) ความเส่ียงด้านราคา 

 
กลุ่มกิจการไม่มีการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของเงินลงทุนในตราสารทุน จึงไม่มีความเสี่ยงด้านราคาในเรื่องนี้   
ในด้านราคาขายส าหรบัธุรกิจการขายน ้าดบิกลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงทางด้านราคาในระดบัต ่า เนื่องจากกลุ่มกิจการ 
มกีารประกาศนโยบายโครงสรา้งราคาใหม่ ตามทีไ่ดม้มีตอินุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและปรบัแกไ้ขสญัญาของลูกคา้
ทุกราย ซึ่งในการปรบัโครงสร้างราคาดงักล่าว กลุ่มกิจการได้พจิารณาจากสถิติการใช้น ้าและการปรบัแผนการใชน้ ้า 
ของลูกค้า เพื่อให้สมัพนัธ์กับราคาต้นทุนค่าน ้า ส าหรบัธุรกิจการผลิตและขายน ้าประปา ราคาค่าน ้าถูกก าหนดไว้ 
ตามประกาศของกลุ่มกจิการและดชันีราคาผูบ้รโิภค อย่างไรกต็ามหากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระส าคญัที่กระทบ
กบัราคาต้นทุนค่าน ้า กลุ่มกจิการจะพจิารณาประกาศราคาปรบัปรุงตามสมควร จงึไม่ไดส้่งผลกระทบต่อก าไรอย่างมี
สาระส าคญั 
 

7.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ก) การบรหิารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง ส าหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
กลุ่มกจิการจะเลอืกท ารายการกบัสถาบนัการเงนิทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงู  
 
ส าหรบัการท าธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการมกีารควบคุมความเสีย่งดา้นเครดติ โดยการก าหนดใหม้นีโยบายและวธิีการ
ในการควบคุมสนิเชื่อที่เหมาะสม ดงันัน้กลุ่มกิจการจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัจากการให้
สนิเชื่อ ถงึแมว่้ากลุ่มกจิการมกีารกระจุกตวัทีก่ลุ่มลูกหนี้รายใหญ่จ านวนน้อยราย แต่เนื่องจากลูกหนี้กลุ่มดงักล่าวเป็น
ภาครฐั ฝ่ายบรหิารเหน็ว่าความเสีย่งดา้นดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า จ านวนเงนิสูงสุดทีก่ลุ่มกจิการอาจตอ้งสญูเสยีจากการ
ใหส้นิเชื่อ คอื มลูค่าตามบญัชขีองลูกหนี้การคา้ ลูกหนี้อื่นทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ข) หลกัประกนั 
 
ส าหรบัลูกหนี้การคา้บางรายกลุ่มกจิการมกีารขอหลกัประกนัในรปูแบบการค ้าประกนั ซึง่ใหส้ทิธกิลุ่มกจิการในการเรยีก
ช าระไดห้ากคู่สญัญาผดินัดตามเงื่อนไขของสญัญา 

 
ค) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิทีต่้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาด
ว่าจะเกดิขึน้ ดงัต่อไปนี้ 
 
• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 
 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิขา้งต้นและเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดไม่มคีวามเสีย่งดา้นเครดติทีม่นีัยส าคญั  
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7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ และ  
การมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการช าระภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนด  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจ านวน 65,686,929 บาท  
(พ.ศ. 2562: 58,211,264 บาท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ จากลกัษณะของการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดอย่างสม ่าเสมอ และขยายธุรกิจโดยกา รก่อหนี้ 
อย่างระมดัระวงัและมวีนิัย ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการมคีวามยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึ่งวงเงนิ
สนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการ โดยพจิารณาจาก ก) เงนิส ารองหมุนเวยีน (จากวงเงนิ
สนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกจิการยงัไดท้ าการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้พิจารณาคุณภาพของอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  
ซึ่งรวมถึงอตัราส่วนสภาพคล่องอย่างสม ่าเสมอ รายละเอียดวงเงนิกู้ที่ยงัไม่ได้เบิกใช้และระยะเวลาครบก าหนดของ
หนี้สนิทางการเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ก) วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญา ซึง่แสดงดว้ย
จ านวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก าหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่า
ตามบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองการการคดิลดไม่มนีัยส าคญั  
 

 งบการเงินรวม 

 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

รวมจ านวน 
กระแสเงินสด 

จ่ายตามสญัญา 
พนับาท 

มูลค่าตาม 
บญัชีหน้ีสิน 

พนับาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 386,877 - - 386,877 385,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 197,177 - - 197,177 197,177 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 41,432 150,545 735,203 927,180 569,238 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 171,090 - - 171,090 171,090 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 28,737 - - 28,737 28,737 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 563,414 4,512,077 491,856 5,567,347 5,440,000 
หุน้กู ้ 96,240 2,596,143 - 2,692,383 2,398,789 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 186,338 12,429 198,767 198,767 
 1,484,967 7,445,103 1,239,488 11,169,558 9,388,798 

 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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 งบการเงินรวม 

 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

รวมจ านวน 
กระแสเงินสด 

จ่ายตามสญัญา 
พนับาท 

มูลค่าตาม 
บญัชีหน้ีสิน 

พนับาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 305,843 - - 305,843 305,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 317,336 - - 317,336 317,336 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 43,209 122,044 545,233 710,486 450,071 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 190,795 - - 190,795 190,795 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 4,630 - - 4,630 4,630 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 849,507 4,578,541 997,779 6,425,827 4,656,200 
หุน้กู ้ 96,504 1,469,571 1,222,812 2,788,887 2,398,363 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 188,041 12,083 200,124 200,124 
 1,807,824 6,358,197 2,777,907 10,943,928 8,522,519 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

รวมจ านวน 
กระแสเงินสด 

จ่ายตามสญัญา 
พนับาท 

มูลค่าตาม 
บญัชีหน้ีสิน 

พนับาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 95,907 - - 95,907 95,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 143,104 - - 143,104 143,104 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 32,622 125,715 707,026 865,363 517,194 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 127,649 - - 127,649 127,649 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2,148 - - 2,148 2,148 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 563,414 4,512,077 491,856 5,567,347 5,440,000 
หุน้กู ้ 96,240 2,596,143 - 2,692,383 2,398,789 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 168,222 12,429 180,651 180,651 
 1,061,084 7,402,157 1,211,311 9,674,552 8,904,535 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน  
ไม่เกิน 1 ปี 

พนับาท 

เกิน 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 

รวมจ านวน 
กระแสเงินสด 

จ่ายตามสญัญา 
พนับาท 

มูลค่าตาม 
บญัชีหน้ีสิน 

พนับาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 251,936 - - 251,936 251,936 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 29,804 93,670 511,837 635,311 386,572 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 148,028 - - 148,028 148,028 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2,806 - - 2,806 2,806 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 651,080 4,578,541 997,779 6,227,400 5,440,000 
หุน้กู ้ 96,504 1,469,571 1,222,812 2,788,887 2,398,363 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 145,190 12,084 157,274 157,274 
 1,180,158 6,286,972 2,744,512 10,211,642 8,784,979 

 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน  
ทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่  
ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน  

 
8 มูลค่ายุติธรรม 

 
มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 

 
- ขอ้มลูระดบัที ่1 มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์

 หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั  
- ขอ้มลูระดบัที ่2 มูลค่ายุติธรรมของของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถ

 สงัเกตไดอ้ย่างมนีัยส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าที่เป็นไปได ้
- ขอ้มลูระดบัที ่3  มลูค่ายุตธิรรมของของของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มูล

 ทีส่งัเกตไดใ้นตลาด  
 
มูลค่ายุตธิรรมของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทางการเงนิระยะสัน้ ยกเวน้เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ หุน้กู้ และเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 
ซึง่ไดเ้ปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 และ 41.4 ตามล าดบั 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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9 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์  
ในอดตีและปัจจยัอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ การประมาณการ  
ทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ ไดแ้ก่ 
 
9.1 มูลค่าจากการใช้สินทรพัย ์

 
มูลค่าจากการใชส้นิทรพัย์ คอืมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บัจากการใชส้นิทรพัย์และท าการปรบั
ลดโดยอตัราคดิลด ประมาณการกระแสเงนิสดตามประมาณการทางการเงนิส าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของการใชท้รพัย์สนิหรอื
ตามอายุสมัปทานทีเ่หลอือยู่ทีไ่ดอ้นุมตัแิล้วโดยผูบ้รหิาร โดยคดิค านวณขึน้จากประมาณการอตัราการเตบิโตทางธุรกิจ ซึ่งจะ  
ไม่สูงไปกว่าก าลังการผลิต และความต้องการของผู้ใช้น ้า สมมติฐานหลักที่ใช้ในการค านวณหามูลค่าจากการใช้คืออัตรา 
การเติบโต อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้และอัตราก าไรขัน้ต้น ผู้บริหารก าหนดอัตราดงักล่าวจากผลการด าเนินงานในอดีต  
ความคาดหวงัของการพฒันาตลาด และแผนทางธุรกจิ อตัราคดิลดทีใ่ชเ้ป็นอตัราก่อนหกัภาษแีละปรบัสะทอ้นความเสี่ยงเฉพาะ
ของธุรกิจโดยค านึงถึงระยะเวลาที่เหลือในการใช้สินทรพัย์แล้ว โดยวิธีการดงักล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก
โครงสรา้งรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน อตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
ส าหรบัการพจิารณาการดอ้ยค่าของสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน กลุ่มกจิการพจิารณาในระดบัหน่วยสนิทรพัย์ 
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดซี่งเป็นสมัปทานการผลติน ้าประปาทีไ่ดร้บัในแต่ละพื้นที ่โดยก าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากมลูค่าจาก 
การใช้ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ การได้รบัสมัปทานที่เหลืออยู่ของ 
แต่ละสญัญา โดยรายไดค้ านวณจากปรมิาณการใชน้ ้า โดยประมาณอตัราการเตบิโตตามความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้าในแต่ละพื้นที่
ซึ่งจะไม่สูงไปกว่าก าลงัการผลติ และอตัราค่าน ้าตามทีก่ าหนดในสญัญา โดยกลุ่มกจิการใชอ้ตัราต้นทุนของเงนิลงทุนถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักก่อนภาษรีอ้ยละ 11.10 ต่อปีในการคดิลดกระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัดงักล่าว 
 
นอกจากนี้กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสด พจิารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 21 
 

9.2 ผลประโยชน์พนักงาน  
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัจากโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัทีใ่ชใ้นการค านวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน  
อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาทอง รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่ง 
ผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการได้พจิารณาอตัราคดิลด 
ทีเ่หมาะสม ซึ่งไดแ้ก่อตัราดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่าย
ภาระผูกพนั โดยใช้อตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที่จะจ่ายภาระผูกพนัให้แก่พนักงาน และ  
วนัครบก าหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผูกพนั 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัส าหรบัภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นซึง่อา้งองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29 
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9.3 ความไม่แน่นอนท่ีส าคญั 

 
กลุ่มกจิการมคีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้า 2 โครงการตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 44 ซึ่งฝ่ายบรหิารไดใ้ช้ดุลยพนิิจในการบนัทกึค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนโครงการในงบการเงนิโดยใชอ้ตัราค่าตอบแทน
จากประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั   
 

9.4 การก าหนดอายุสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เท็จจรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดทีท่ าให้เกิดสิง่จูงใจทางเศรษฐกิจส าหรบัผู้เช่า ในการใช้สิทธิ
ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธิในการยกเลิกสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการก าหนดอายุสญัญา
เช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ้่าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 
สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนี้สนิตามสญัญาเช่า เนื่องจาก
กลุ่มกจิการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า และ/หรอื ข) การเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่างมสีาระส าคญั 
 
อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคญัหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ทีม่นีัยส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  
 

9.5 การก าหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับการ

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

9.6 การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้และอตัรา
การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ค านวณการดอ้ยค่าบนพื้นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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10 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกจิการซึ่งประกอบไปดว้ย กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ไดพ้จิารณาผลประกอบการของกลุ่มกจิการที่
ด าเนินธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย และเขต
ภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย ส่วนงานทีร่ายงานแบ่งตามกจิกรรมทางธุรกจิ ซึง่ประกอบดว้ย การขายน ้าดบิ การผลติและขายน ้าประปา 
การบรหิารกจิการประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร ส าหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การใหเ้ช่าอาคารส านักงาน จะแสดงรวมในรายการอื่น ๆ 
 
กลุ่มกจิการวดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพจิารณาจากก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน 
 
ขอ้มลูตามส่วนงานด าเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2563 
 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจการ 

ผลิตและขาย           
ธรุกิจ 

การบริหาร งานวิศวกรรม   ตดัรายการ  
 น ้าดิบ น ้าประปา กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
        
รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 2,473,573,393 1,569,258,870 55,411,209 46,855,708 59,202,277 - 4,204,301,457 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 21,743,807 - 210,326,901 - 48,304,267 (280,374,975) - 
รวมรายได้ 2,495,317,200 1,569,258,870 265,738,110 46,855,708 107,506,544 (280,374,975) 4,204,301,457 
        
ต้นทุนขายและบริการ (1,345,654,891) (1,131,758,006) (210,642,002) (49,471,245) (93,924,904) 280,374,975 (2,551,076,073) 
        

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน        
ก า   ของส่วนงานงาน 1,149,662,309 437,500,864 55,096,108 (2,615,537) 13,581,640 - 1,653,225,384 

        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       43,999,775 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (16,017,650) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (526,372,954) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (170,526,944) 
ภาษีเงนิได้       (207,876,497) 
ก าไรสุทธิ       776,431,114 
        
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
   - ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 2,495,317,200 1,467,886,714 229,975,373 - - (21,743,807) 4,171,435,480 
   - ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - 101,372,156 35,762,737 46,855,708 107,506,544 (258,631,168) 32,865,977 
รวมรายได้ 2,495,317,200 1,569,258,870 265,738,110 46,855,708 107,506,544 (280,374,975) 4,204,301,457 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2562 
 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 
ธรุกิจ 

การขาย           
ธรุกิจการ 

ผลิตและขาย           
ธรุกิจ 

การบริหาร งานวิศวกรรม   ตดัรายการ  
 น ้าดิบ น ้าประปา กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
รายได้        
รายไดจ้ากภายนอก 2,844,696,384 1,692,752,261 26,949,280 57,096,011 58,584,423 - 4,680,078,359 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 40,173,762 - 238,100,424 - 55,385,298 (333,659,484) - 
รวมรายได้ 2,884,870,146 1,692,752,261 265,049,704 57,096,011 113,969,721 (333,659,484) 4,680,078,359 
        

ต้นทุนขายและบริการ (1,429,281,441) (1,234,867,363) (207,422,003) (60,225,281) (108,298,619) 333,659,484 (2,706,435,223) 
        

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 
   ของส่วนงาน 

 
1,455,588,705 

 
457,884,898 

 
57,627,701 

 
(3,129,270) 

 
5,671,102 

 
- 

 
1,973,643,136 

        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน        
รายไดอ้ื่น       49,192,818 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (15,374,124) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (523,146,042) 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (166,052,431) 
ภาษีเงนิได้       (262,357,904) 
ก าไรสุทธิ       1,055,905,453 
        

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
   - ณ จุดใดจุดหนึ่ง (point in time) 2,884,870,146 1,503,160,203 251,516,388 - - (40,173,762) 4,599,372,975 
   - ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - 189,592,058 13,533,316 57,096,011 113,969,721 (293,485,722) 80,705,384 
รวมรายได้ 2,884,870,146 1,692,752,261 265,049,704 57,096,011 113,969,721 (333,659,484) 4,680,078,359 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มกิจการมีรายได้ส่วนใหญ่จากหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ซึง่เกดิจากส่วนงาน การขายน ้าดบิ การผลติและขายน ้าประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร โดยมรีายไดส้ าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 2,795 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 3,114 ลา้นบาท) 
 

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิสดในมอื 891,400 836,000 332,400 277,000 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 1,347,658 3,430,820 1,316,546 3,399,708 
 - ประเภทออมทรพัย ์ 63,426,346 53,922,997 9,594,324 12,030,757 
 - ประเภทฝากประจ า 21,525 21,447 2,914 2,902 
 65,686,929 58,211,264 11,246,184 15,710,367 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 - 1.20 ต่อปี (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 
0.38 - 1.20 ต่อปี) เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ ามอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.10 - 0.15 ต่อปี (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 
0.75 - 0.80 ต่อปี)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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12 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย (เดิมแสดงเป็น เงินลงทุนระยะสัน้) 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563* 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม   
พ.ศ. 2563* 

     
เงนิฝากประจ ากบัสถาบนัการเงนิ 119,062,554 110,202,786 4,319,932 - 
เงนิฝากประจ าตามขอ้ก าหนดสญัญาสมัปทาน 423,972,981 400,480,753 55,072,769 64,151,866 
 543,035,535 510,683,539 59,392,701 64,151,866 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากประจ ามอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.75 - 1.55 ต่อปี (พ.ศ.2562: รอ้ยละ 1.37 - 1.70 ต่อปี) 
 
เงนิฝากประจ าตามข้อก าหนดสญัญาสมัปทาน เป็นเงนิฝากประจ าทีจ่ดัสรรไวเ้ป็นทุนส ารองตามข้อก าหนดของสญัญาสมัปทานประกอบ
กจิการประปา (หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 32) 
 

13 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ลูกหนี้การคา้ 422,437,457 475,961,040 279,531,085 327,946,366 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - (615,153) - (615,153) 
รวม ลูกหนี้การคา้ 422,437,457 475,345,887 279,531,085 327,331,213 
ลูกหนี้อื่น     
   - บุคคลภายนอก  11,098,587 1,252,674 11,097,644 1,251,963 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 41.2) 3,929,627 19,449 17,841,561 10,483,261 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 16,540,168 25,063,688 14,291,612 19,077,191 
อื่น ๆ 505,319 520,167 505,319 520,167 
 454,511,158 502,201,865 323,267,221 358,663,795 

 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ลูกหนี้การคา้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้ว     
   - บุคคลภายนอก  106,382,795 131,579,074 102,517,936 130,378,661 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 41.2) 172,204,296 202,705,116 164,144,762 194,395,775 
รวมลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 278,587,091 334,284,190 266,662,698 324,774,436 
     
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็     
   - บุคคลภายนอก 14,009,424 1,081,173 12,868,387 - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 41.2) 129,840,942 139,980,524 - 2,556,777 
รวมลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 143,850,366 141,061,697 12,868,387 2,556,777 
     
 422,437,457 475,345,887 279,531,085 327,331,213 
 
การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้วสามารถวเิคราะห์ตามอายุลูกหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 277,097,273 329,235,686 266,405,326 319,800,051 
เกนิก าหนดไม่เกนิ 3 เดอืน 1,457,191 777,296 257,372 706,432 
เกนิก าหนด 3 - 6 เดอืน 2,309 925,225 - 925,161 
เกนิก าหนด 6 - 12 เดอืน 30,318 1,525,638 - 1,522,447 
เกนิก าหนดมากกว่า 12 เดอืน - 2,435,498 - 2,435,498 
 278,587,091 334,899,343 266,662,698 325,389,589 
หกั  ค่าเผื่อผลคาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - (615,153) - (615,153) 
 278,587,091 334,284,190 266,662,698 324,774,436 
 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

48 

 
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรบัลูกหนี้ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  - 615,153 - 615,153 
     

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   - ค านวณตาม TFRS 9  615,153 615,153 615,153 615,153 
ตดัจ าหน่ายลูกหนี้ในระหว่างปีเน่ืองจากไม่สามารถเกบ็เงนิได้ (615,153) - (615,153) - 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  - 615,153 - 615,153 
 

ลูกหนี้การคา้ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็จะมกีารออกใบแจง้หนี้เรยีกเกบ็ภายใน 15 วนั 
 

14 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ ดงัต่อไปนี้  
 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 
สินทรพัยท์างการเงิน     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 65,686,929 58,211,264 11,246,184 15,710,367 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
   วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 543,035,535 

 
510,683,539 59,392,701 64,151,866 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 454,511,158 502,201,865 323,267,221 358,663,795 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 4,867,377 8,360,796 1,784,958 4,257,669 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - 1,600,000,000 1,600,000,000 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 13,912,138 13,158,437 11,539,477 10,801,826 
     

หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 385,000,000 305,000,000 95,000,000 - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 197,177,150 317,335,733 143,103,609 251,936,202 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 569,237,879 450,070,571 517,194,219 386,572,265 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 171,089,551 190,794,795 127,648,583 148,028,260 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 28,737,456 4,629,603 2,148,015 2,806,316 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5,440,000,000 4,656,200,000 5,440,000,000 5,440,000,000 
หุน้กู้ 2,398,788,712 2,398,362,741 2,398,788,712 2,398,362,741 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 198,767,292 200,124,407 180,650,972 157,273,743 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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15 สินค้าคงเหลือ 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
น ้าดบิ 37,058,355 8,806,562 37,058,355 8,806,562 
อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 16,163,020 16,825,462 - - 
 53,221,375 25,632,024 37,058,355 8,806,562 
 

16 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 18,498,813 19,234,123 - - 
ภาษซีื้อยงัไม่ถงึก าหนด 21,598,501 19,410,276 13,697,898 10,888,422 
ภาษมีลูค่าเพิม่รอรบัคนื 5,758,846 6,273,118 5,758,846 5,165,423 
อื่นๆ 4,868,523 8,673,448 1,784,957 4,570,169 
 50,724,683 53,590,965 21,241,701 20,624,014 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ทุนช าระแล้ว สดัส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรบั 

 ประเภท จดัตัง้ข้ึน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ช่ือบริษทั ธรุกิจ ในประเทศ บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

           
บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้์ จ ากดั  
   (มหาชน) 
 

ผลติและขายน ้าประปา 
การลดน ้าสญูเสยี และลงทุนใน
กจิการประปา 4 แห่ง 

 
 

ไทย 510,000,000 510,000,000 100 100 510,000,000 510,000,000 117,962,984 120,359,983 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย       510,000,000 510,000,000 117,962,984 120,359,983 
 
บรษิทัมบีรษิทัย่อยทางออ้มทีถ่อืโดยบรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) ดงันี้ 
 
บรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จ ากดั ผลติและขายน ้าประปา ไทย 100,000,000 100,000,000 100 100 202,501,818 202,501,818 35,809,964 35,579,964 
บรษิทั ประปาบางปะกง จ ากดั ผลติและขายน ้าประปา ไทย 40,000,000 40,000,000 100 100 148,510,752 148,510,752 31,155,914 29,527,919 
บรษิทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั ผลติและขายน ้าประปา ไทย 40,000,000 40,000,000 100 100 43,225,176 43,225,176 3,199,997 1,775,998 
บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั ผลติและขายน ้าประปา ไทย 345,000,000 345,000,000 90 90 1,917,790,120 1,917,790,120 171,540,823 157,867,279 
 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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18 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
  อาคารและส่วน  
 ท่ีดิน ปรบัปรงุอาคาร รวม 
    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 45,859,440 225,253,014 271,112,454 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (93,479,073) (93,479,073) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 45,859,440 131,773,941 177,633,381 
    

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 45,859,440 225,989,030 271,848,470 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (100,284,595) (100,284,595) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 45,859,440 125,704,435 171,563,875 
    

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 45,859,440 125,704,435 171,563,875 
ซื้อสนิทรพัย์ - 417,509 417,509 
จดัประเภทรายการใหม่ 40,433,523 (9,367,068) 31,066,455 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - (198,638) (198,638) 
ค่าเสื่อมราคา - (7,569,878) (7,569,878) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 86,292,963 108,986,360 195,279,323 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 86,292,963 207,644,436 293,937,399 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (98,658,076) (98,658,076) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 86,292,963 108,986,360 195,279,323 
 
ค่าเสื่อมราคาจ านวน 8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 8 ลา้นบาท) ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนมมีลูค่ายุตธิรรมจ านวน 350 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 287 ลา้นบาท)  
 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรบัปรงุอาคาร รวม 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 48,024,548 243,768,978 291,793,526 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (101,366,663) (101,366,663) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,024,548 142,402,315 190,426,863 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 48,024,548 142,402,315 190,426,863 
ซื้อสนิทรพัย์ - 2,513,093 2,513,093 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - (650,248) (650,248) 
ค่าเสื่อมราคา - (8,421,194) (8,421,194) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 48,024,548 135,843,966 183,868,514 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 48,024,548 244,564,273 292,588,821 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (108,720,307) (108,720,307) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,024,548 135,843,966 183,868,514 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 48,024,548 135,843,966 183,868,514 
ซื้อสนิทรพัย์ - 451,135 451,135 
จดัประเภทรายการใหม่ (2,127,256) (9,367,068) (11,494,324) 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - (216,015) (216,015) 
ค่าเสื่อมราคา - (8,191,927) (8,191,927) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 45,897,292 118,520,091 164,417,383 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 45,897,292 226,169,704 272,066,996 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (107,649,613) (107,649,613) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 45,897,292 118,520,091 164,417,383 
 
ค่าเสื่อมราคาจ านวน 8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 8 ลา้นบาท) ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนมมีลูค่ายุตธิรรมจ านวน 268 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 309 ลา้นบาท)  
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนมกีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคา ทีด่นิประเมนิโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยน า
ราคาขายของที่ดนิที่เปรียบเทียบกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกันมาปรบัปรุง ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบั  2 ของล าดบัชัน้มูลค่า
ยุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8) ส่วนอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารประเมินโดยใช้วธิีรายได้ ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม  
อยู่ในระดับ 3 ของล าดับชัน้มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8) เนื่องจากใช้ข้อสมมติฐานที่ส าคัญจากข้อมูล 
ทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ค่าเช่าต่อตารางเมตร และประมาณการก าไรในอนาคต เป็นตน้ 
 
จ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รายไดค้่าเช่าอาคารและบรกิาร 41,090,047 41,395,614 46,312,790 46,676,017 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโดยตรงทีเ่กดิจาก 
   อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึ่งก่อใหเ้กดิ 
   รายไดค้่าเช่าส าหรบังวด (35,237,203) (40,930,844) (39,716,021) (46,151,961) 
 5,852,844 464,770 6,596,769 524,056 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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19 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
    ส่วนปรบัปรุง      
  

ท่ีดิน 
 

โรงสูบน ้า 
 

อาคาร 
อาคารและ
อาคารเช่า 

เครื่องจกัร 
และอปุกรณ์ 

อปุกรณ์ 
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 498,102,267 1,978,271,884 555,079,915 344,812,781 13,234,816,824 358,495,628 7,984,101 1,852,883,281 18,830,446,681 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (436,084,085) (271,156,660) (242,424,227) (3,193,462,572) (301,853,349) (3,238,940) - (4,448,219,833) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 498,102,267 1,542,187,799 283,923,255 102,388,554 10,041,354,252 56,642,279 4,745,161 1,852,883,281 14,382,226,848 
          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 498,102,267 1,542,187,799 283,923,255 102,388,554 10,041,354,252 56,642,279 4,745,161 1,852,883,281 14,382,226,848 
ซื้อสนิทรพัย ์ 96,200,000 3,002,496 1,322,359 536,401 30,121,324 11,348,750 - 1,243,680,758 1,386,212,088 
โอนสนิทรพัย ์ - 206,939,697 17,402,446 17,982,880 45,377,348 3,961,916 - (291,664,287) - 
จดัประเภทรายการใหม่ - - - 39,653 - - - - 39,653 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,351,523) (64,694) (7,886,327) (1,573) - (1,617,900) (10,922,017) 
ค่าเสื่อมราคา - (71,360,227) (21,075,370) (21,442,794) (361,636,819) (19,730,846) (1,363,213) - (496,609,269) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 594,302,267 1,680,769,765 280,221,167 99,440,000 9,747,329,778 52,220,526 3,381,948 2,803,281,852 15,260,947,303 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 594,302,267 2,188,214,077 571,054,725 362,783,127 13,300,334,510 369,368,471 7,984,102 2,803,281,852 20,197,323,131 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (507,444,312) (290,833,558) (263,343,127) (3,553,004,732) (317,147,945) (4,602,154) - (4,936,375,828) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 594,302,267 1,680,769,765 280,221,167 99,440,000 9,747,329,778 52,220,526 3,381,948 2,803,281,852 15,260,947,303 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
    ส่วนปรบัปรุง      
  

ท่ีดิน 
 

โรงสูบน ้า 
 

อาคาร 
อาคารและ
อาคารเช่า 

เครื่องจกัร 
และอปุกรณ์ 

อปุกรณ์ 
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 594,302,267 1,680,769,765 280,221,167 99,440,000 9,747,329,778 52,220,526 3,381,948 2,803,281,852 15,260,947,303 
รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นนโยบายการบญัช ี          
   (หมายเหตุ 5) - - - - - (3,103,044) - - (3,103,044) 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิตามทีป่รบัปรุงใหม่ 594,302,267 1,680,769,765 280,221,167 99,440,000 9,747,329,778 49,117,482 3,381,948 2,803,281,852 15,257,844,259 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 4,809,366 - 1,639,653 57,662,681 5,445,147 - 1,926,529,823 1,996,086,670 
โอนสนิทรพัย ์ - 96,064,007 4,803,218 1,579,577 469,902,001 25,498,614 - (597,847,417) - 
จดัประเภทรายการใหม่ (40,433,523) - 9,183,961 (355,059) 656,531 25,199 - - (30,922,891) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (238,951) - - (680,835) (13,388,691) (345,213) - - (14,653,690) 
ค่าเสื่อมราคา - (79,669,759) (21,779,859) (16,895,707) (369,173,909) (21,985,212) (1,363,213) - (510,867,659) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 553,629,793 1,701,973,379 272,428,487 84,727,629 9,892,988,391 57,756,017 2,018,735 4,131,964,258 16,697,486,689 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทุน 553,629,793 2,289,087,450 592,566,322 363,814,527 13,802,514,285 387,061,584 7,984,102 4,131,964,258 22,128,622,321 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (587,114,071) (320,137,835) (279,086,898) (3,909,525,894) (329,305,567) (5,965,367) - (5,431,135,632) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 553,629,793 1,701,973,379 272,428,487 84,727,629 9,892,988,391 57,756,017 2,018,735 4,131,964,258 16,697,486,689 
 
ค่าเสื่อมราคาถูกบนัทกึอยู่ในตน้ทุนขายจ านวน 478 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 467 ลา้นบาท) และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 33 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 30 ลา้นบาท)  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ส่วนปรบัปรุง เครื่องจกัร อปุกรณ์  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน โรงสูบน ้า อาคาร อาคาร และอปุกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 394,955,101 1,981,132,207 528,580,045 298,420,163 13,010,032,998 310,152,270 5,910,095 1,843,433,244 18,372,616,123 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (436,589,602) (255,485,226) (227,431,494) (3,074,473,045) (269,719,366) (2,621,925) - (4,266,320,658) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 394,955,101 1,544,542,605 273,094,819 70,988,669 9,935,559,953 40,432,904 3,288,170 1,843,433,244 14,106,295,465 
          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 394,955,101 1,544,542,605 273,094,819 70,988,669 9,935,559,953 40,432,904 3,288,170 1,843,433,244 14,106,295,465 
ซื้อสนิทรพัย ์ 96,200,000 3,002,496 1,213,698 346,110 20,971,361 8,334,410 - 1,243,680,758 1,373,748,833 
โอนสนิทรพัย ์ - 206,939,697 17,402,446 17,562,841 36,340,844 3,879,916 - (282,125,744) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,305,924) (61,825) (7,858,024) (20) - (1,617,900) (10,843,693) 
ค่าเสื่อมราคา - (71,360,227) (20,496,017) (18,635,834) (340,785,815) (13,857,577) (964,000) - (466,099,470) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 491,155,101 1,683,124,571 269,909,022 70,199,961 9,644,228,319 38,789,633 2,324,170 2,803,370,358 15,003,101,135 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 491,155,101 2,191,074,400 544,548,420 315,766,342 13,059,397,614 319,356,999 5,910,095 2,803,370,358 19,730,579,329 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (507,949,829) (274,639,398) (245,566,381) (3,415,169,295) (280,567,366) (3,585,925) - (4,727,478,194) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 491,155,101 1,683,124,571 269,909,022 70,199,961 9,644,228,319 38,789,633 2,324,170 2,803,370,358 15,003,101,135 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ส่วนปรบัปรุง เครื่องจกัร อปุกรณ์  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน โรงสูบน ้า อาคาร อาคาร และอปุกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 491,155,101 1,683,124,571 269,909,022 70,199,961 9,644,228,319 38,789,633 2,324,170 2,803,370,358 15,003,101,135 
รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นนโยบายการบญัช ี          
   (หมายเหตุ 5) - - - - - (3,103,044) - - (3,103,044) 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิตามทีป่รบัปรุงใหม่ 491,155,101 1,683,124,571 269,909,022 70,199,961 9,644,228,319 35,686,589 2,324,170 2,803,370,358 14,999,998,091 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 4,809,366 - 1,410,210 49,717,290 2,139,514 - 1,925,989,826 1,984,066,206 
โอนสนิทรพัย ์ - 96,064,008 4,803,218 1,579,576 469,902,001 25,498,614 - (597,847,417) - 
จดัประเภทรายการใหม่ 2,127,256 - 9,183,961 157,908 - 25,199 - - 11,494,324 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (238,951) - - (663,457) (12,369,418) (30,342) - - (13,302,168) 
ค่าเสื่อมราคา - (79,669,759) (21,200,678) (14,909,773) (348,337,870) (16,427,120) (964,000) - (481,509,200) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 493,043,406 1,704,328,186 262,695,523 57,774,425 9,803,140,322 46,892,454 1,360,170 4,131,512,767 16,500,747,253 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทุน 493,043,406 2,291,947,774 566,060,016 317,601,770 13,564,161,904 336,003,013 5,910,095 4,131,512,767 21,706,240,745 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (587,619,588) (303,364,493) (259,827,345) (3,761,021,582) (289,110,559) (4,549,925) - (5,205,493,492) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 493,043,406 1,704,328,186 262,695,523 57,774,425 9,803,140,322 46,892,454 1,360,170 4,131,512,767 16,500,747,253 
 
ค่าเสื่อมราคาถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขายจ านวน 456 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 440 ลา้นบาท) และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 26 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 26 ลา้นบาท) 
 
ตน้ทุนการกูย้มืจ านวน 82 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 62 ลา้นบาท) เกดิจากเงนิกู้ยมืทีย่มืมาเฉพาะส าหรบัโครงการวางท่อ ไดบ้นัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในการซื้อสนิทรพัย ์กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุน
ตามอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่กดิขึน้จรงิรอ้ยละ 1.01 - 4.18 ต่อปี (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 1.40 - 4.18 ต่อปี) 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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20 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ  

 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูจ้ าแนกตามประเภทของสนิทรพัยอ์า้งองิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  31 ธนัวาคม 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563* พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563* 
     

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ     
ทีด่นิ 553,911,357 438,046,875 509,857,309 389,679,494 
อาคาร 6,030,341 6,709,657 - - 
ระบบผลติน ้า 172,441 183,937 - - 
อุปกรณ์ 4,346,565 3,103,044 4,346,565 3,103,044 
ยานพาหนะ 7,231,213 16,173,067 2,913,067 3,461,782 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 571,691,917 464,216,580 517,116,941 396,244,320 
 
* ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรบัรู้สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าและหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าการเงนิเป็น
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ดูขอ้มลูเพิม่เตมิทีห่มายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5) 

 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสดที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
   

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
ทีด่นิ 30,097,127 25,783,795 
อาคาร 679,316 - 
ระบบผลติน ้า 11,496 - 
อุปกรณ์ 2,837,520 2,837,520 
ยานพาหนะ 12,354,725 3,961,587 
 45,980,184 32,582,902 
   

ดอกเบีย้จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 19,919,545 18,016,279 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 3,495,958 3,495,958 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า   
   ซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 4,472,603 1,653,803 
 
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่ามจี านวน 62 ล้านบาท และจ านวน 46 ล้านบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ตามล าดบั  
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

59 

 
21 ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวม จ านวน 103 ล้านบาท ไดม้าจากการซื้อส่วนไดเ้สยีในบรษิทั เอก็คอม ธารา จ ากดั เมื่อวนัที ่ 
31 สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 

กลุ่มกจิการมกีารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณา
จากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึ่งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุม
ระยะเวลาตลอดอายุของสมัปทานที่เหลืออยู่ของการผลิตน ้าประปาที่ได้รบัจากการซื้อธุรกิจ โดยมขี้อสมมติฐานที่ส าคญัคอืปรมิาณ 
การซื้อขายน ้าประปาขัน้ต ่าคงที่และอัตราค่าน ้าที่มอีัตราการเพิม่ขึ้นคงที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งคดิจากค่าเฉลี่ยดชันีราคาผู้บริโภค
ยอ้นหลงั 10 ปี กลุ่มกจิการใชอ้ตัราคดิลดโดยใชอ้ตัราต้นทุนของเงนิลงทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักก่อนภาษีรอ้ยละ 11.10 ต่อปีในการคดิลด
กระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัดงักล่าว  
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดมจี านวนมากกว่ามูลค่าตามบญัชอียู่ 351 ล้านบาท หากมกีารเพิม่
อตัราคดิลดเป็นรอ้ยละ 15.57 ต่อปี หรอืลดอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าน ้าเป็นรอ้ยละ -2.04 ต่อปี จะท าใหม้ลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืเท่ากบั
ราคาตามบญัช ี
 

22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการให้บริการจาก โปรแกรม  
 ข้อตกลงสมัปทาน คอมพิวเตอร ์ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 5,336,428,424 95,759,362 5,432,187,786 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,731,638,744) (41,575,254) (1,773,213,998) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (15,000,000) - (15,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,589,789,680 54,184,108 3,643,973,788 
    

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,589,789,680 54,184,108 3,643,973,788 
เพิม่ขึน้ 203,125,375 7,757,758 210,883,133 
ค่าตดัจ าหน่าย (314,110,607) (9,633,595) (323,744,202) 
จดัประเภทรายการใหม่ (39,653) - (39,653) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,478,764,795 52,308,271 3,531,073,066 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 5,539,514,146 103,517,120 5,643,031,266 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,045,749,351) (51,208,849) (2,096,958,200) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (15,000,000) - (15,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,478,764,795 52,308,271 3,531,073,066 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการให้บริการจาก โปรแกรม  
 ข้อตกลงสมัปทาน คอมพิวเตอร ์ รวม 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,478,764,795 52,308,271 3,531,073,066 
เพิม่ขึน้ 137,134,893 12,444,916 149,579,809 
ค่าตดัจ าหน่าย (324,765,564) (10,794,223) (335,559,787) 
จดัประเภทรายการใหม่ (143,563) - (143,563) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,290,990,561 53,958,964 3,344,949,525 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 5,676,505,476 115,962,036 5,792,467,512 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,370,514,915) (62,003,072) (2,432,517,987) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (15,000,000) - (15,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,290,990,561 53,958,964 3,344,949,525 
 
ค่าตดัจ าหน่ายถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขายจ านวน 263 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 247 ล้านบาท) และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 73 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2562: 76 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน จ านวน 15 ล้านบาท เกดิจากสทิธใินการใหบ้รกิาร
จากข้อตกลงสมัปทานประกอบกิจการประปาเกาะล้าน ซึ่งมีรายได้จากการขายน ้าประปาลดลงจากแผนที่วางเอาไว้ เนื่องจาก 
มแีหล่งน ้าธรรมชาตอิื่นมาทดแทนการใชน้ ้าประปา 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
ราคาทุน 95,759,362 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (41,575,254) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 54,184,108 
  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 54,184,108 
ซื้อสนิทรพัย์ 7,757,758 
ค่าตดัจ าหน่าย (9,633,595) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 52,308,271 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ราคาทุน 103,517,120 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (51,208,849) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 52,308,271 
  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 52,308,271 
ซื้อสนิทรพัย์ 12,444,916 
ค่าตดัจ าหน่าย (10,794,223) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 53,958,964 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ราคาทุน 115,962,036 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (62,003,072) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 53,958,964 
 
ค่าตัดจ าหน่ายถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายจ านวน 1 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 10 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2562: 9 ลา้นบาท) 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

62 

 
23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช้ 
   ประโยชน์ภายใน 12 เดอืน 10,009,209 305,399 - - 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช้ 
   ประโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 175,879,450 63,307,183 137,077,570 31,417,266 
 185,888,659 63,612,582 137,077,570 31,417,266 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายช าระ     
   ภายใน 12 เดอืน 28,768,871 25,619,362 - - 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายช าระ     
   เกนิกว่า 12 เดอืน 456,784,955 355,223,432 192,725,644 79,370,721 
 485,553,826 380,842,794 192,725,644 79,370,721 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช-ี สุทธ ิ 299,665,167 317,230,212 55,648,074 47,953,455 
     

แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิไดด้งันี้     
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 22,840,432 24,066,442 - - 
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 322,505,599 341,296,654 55,648,074 47,953,455 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 299,665,167 317,230,212 55,648,074 47,953,455 
 

ความเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ประมาณ
การหน้ีสิน
ระยะยาว 

ค่าเผื่อ 
หน้ีสงสยั 

จะสญู 

การด้อย
ค่าของ

สินทรพัย ์
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ขาดทุน 
ทางภาษี 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า รวม 

        

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 4,087,099 6,925,008 3,000,000 30,143,459 4,048,768 2,096,319 50,300,653 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน 1,721,212 - - 4,857,805 1,785,114 (2,020,520) 6,343,611 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - -       6,968,318 - - 6,968,318 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 5,808,311 6,925,008 3,000,000 41,969,582 5,833,882 75,799 63,612,582 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน 2,001,610 (123,031) - 4,513,627 (1,363,342) 117,247,213 122,276,077 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 7,809,921 6,801,977 3,000,000 46,483,209 4,470,540 117,323,012 185,888,659 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

63 

 
    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการใช้ รวม 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 323,994,909 68,981,114 - 392,976,023 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน (22,522,836) 10,389,607 - (12,133,229) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 301,472,073 79,370,721 - 380,842,794 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน (22,892,041) 9,931,981 117,671,092 104,711,032 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 278,580,032 89,302,702 117,671,092 485,553,826 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยั ผลประโยชน์ หน้ีสินตาม  
 จะสูญ พนักงาน สญัญาเช่า รวม 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 364,571 21,515,142 2,096,319 23,976,032 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน - 4,174,217 (2,020,520) 2,153,697 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 5,287,537 - 5,287,537 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 364,571 30,976,896 75,799 31,417,266 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน (123,031) 2,542,990 103,240,345 105,660,304 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 241,540 33,519,886 103,316,144 137,077,570 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและอปุกรณ์ สิทธิการใช้ รวม 
    

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 68,981,114 - 68,981,114 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน 10,389,607 - 10,389,607 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 79,370,721 - 79,370,721 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุน 9,931,981 103,422,942 113,354,923 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 89,302,702 103,422,942 192,725,644 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 372,709,842 577,433,342 372,709,842 577,433,342 
ค่าพฒันาแหล่งน ้าต้นทุนโครงการก่อสรา้ง 299,000,000   299,000,000 299,000,000 299,000,000 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 26,768,605 27,523,535 9,099,120 6,756,248 
เงนิค่ามดัจ าและเงนิประกนั 2,372,661 2,356,611 - - 
ลูกหนี้อื่น  32,802,184 32,802,184 - - 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้อื่น (32,802,184) (32,802,184) - - 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 34,823,111 19,591,662 - - 
ลูกหนี้ - โครงการน ้ารไีซเคลิ 11,539,477 10,801,826 11,539,477 10,801,826 
อื่น ๆ 3,852,893 2,919,158 1,730,468 2,048,259 
 751,066,589 939,626,134 694,078,907 896,039,675 
 
ลูกหนี้อื่นจ านวน 33 ลา้นบาท เป็นลูกหนี้ระหว่างบรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยกบับรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง 
เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าปรบัจากการส่งมอบน ้าประปาไม่ถึงปริมาณขัน้ต ่า  เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการของ 
บรษิัทย่อย มมีติอนุมตัิให้บนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัหนี้ของบรษิัทเอกชนที่ค้างอยู่ทัง้หมดจ านวน 33 ล้านบาท เนื่องจาก 
มกีารยกเลกิสญัญาการซื้อน ้าดบิกบับรษิทัเอกชนรายดงักล่าวในปี พ.ศ. 2558 และมแีนวโน้มว่าอาจจะไม่ไดร้บัช าระหนี้ ต่อมาเมื่อวนัที ่
17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยฟ้องบริษัทเอกชนรายดังกล่าวเกี่ยวกับการผิดสญัญาและเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน  
38 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี และเมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศาลแพ่งไดม้คี าพพิากษาใหจ้ าเลยช าระ
หนี้ใหแ้ก่บรษิทัย่อยเป็นจ านวนเงนิ 38 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับถดัจากวนัฟ้อง ปัจจุบนัศาลมคี าสัง่อนุญาต
ใหบ้รษิทัย่อยเขา้เฉลีย่ทรพัยท์ีเ่จา้พนักงานบงัคบัคดยีดึไวใ้นคดอีื่นได้ 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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25 เงินกู้ยืม 

 
25.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 385,000,000 305,000,000 95,000,000 - 
 385,000,000 305,000,000 95,000,000 - 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 305,000,000 814,000,000 - 580,000,000 
กูย้มืระหว่างปี 5,468,000,000 6,943,000,000 4,529,000,000 5,741,000,000 
จ่ายช าระคนืระหว่างปี (5,388,000,000) (7,452,000,000) (4,434,000,000) (6,321,000,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 385,000,000 305,000,000 95,000,000 - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ทีส่ามารถเบกิออกมาใชไ้ดเ้ป็นจ านวนเงนิ  3,970 
ลา้นบาท และ 3,120 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

25.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนทีห่มุนเวยีน 548,000,000 826,200,000 548,000,000 634,000,000 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 4,892,000,000 3,830,000,000 4,892,000,000 3,830,000,000 
 5,440,000,000 4,656,200,000 5,440,000,000 4,464,000,000 
 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างปีมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 4,656,200,000 3,992,400,000 4,464,000,000 3,608,000,000 
กูย้มืระหว่างปี 1,610,000,000 1,490,000,000 1,610,000,000 1,490,000,000 
จ่ายช าระคนืระหว่างปี (826,200,000) (826,200,000) (634,000,000) (634,000,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 5,440,000,000 4,656,200,000 5,440,000,000 4,464,000,000 
 
รายการกระทบยอดวงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใชแ้ละทีเ่บกิใชแ้ลว้ดงันี้ 
 
  วงเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        
ส่วนของบรษิทั        
   ก) 1,000 - - 740 814 740 814 
   ข) 1,600 - - 1,600 1,600 1,600 1,600 
   ค) 1,200 - - 1,200 1,200 1,200 1,200 
   ง) 1,600 - 1,310 1,600 290 1,600 290 
   จ) 1,600 1,300 - 300 - 300 - 
   ฉ) 1,200 1,200 - - - - - 
   ช) 800 - - - 160 - 160 
   ซ) 2,000 - - - 400 - 400 
ส่วนของบรษิทัยอ่ย        
   ก) 317 - - - 63 - - 
   ข) 644 - - - 129 - - 
รวม 11,961 2,500 1,310 5,440 4,656 5,440 4,464 
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เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทั 
 

 
วงเงินกู้  
(ล้านบาท) วนัท าสญัญา วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินต้นคงเหลอื 

       

ก) 1,000 5 มถิุนายน พ.ศ. 2558 ลงทุนในการก่อสรา้งระบบท่อสง่น ้า 10 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 9 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที ่5 มถิุนายน พ.ศ. 2560 
-   งวดที ่1 ถงึงวดที ่2 งวดละ 56 ลา้นบาท 
-   งวดที ่3 ถงึงวดที ่4 งวดละ 74 ลา้นบาท 
-   งวดที ่5 ถงึงวดที ่6 งวดละ 148 ลา้นบาท 
-   งวดที ่7 เท่ากบั 166.5 ลา้นบาท 
-   งวดที ่8 เท่ากบั 185 ลา้นบาท 
-   งวดที ่9 เท่ากบั 92.5 ลา้นบาท 

       

ข) 1,600 28 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ใหบ้รษิทัย่อยกูย้มืเงนิ 6 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 4 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
-   งวดที ่1 ถงึงวดที ่4 งวดละ 400 ลา้นบาท 

       

ค) 
 

1,200 11 มนีาคม พ.ศ. 2562 ลงทุนในการก่อสรา้งระบบท่อสง่น ้า 5 ปี - อตัราดอกเบีย้ Floating Rate (Mizuho BIBOR3M) 
 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 3 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในวนัที ่11 มนีาคม พ.ศ. 2565  
-   งวดที ่1 ถงึงวดที ่3 งวดละ 400 ลา้นบาท 
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วงเงินกู้  
(ล้านบาท) วนัท าสญัญา วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินต้นคงเหลอื 

       

ง) 1,600 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลงทุนในการก่อสรา้งระบบท่อส่งน ้าดบิ 
และโครงการธุรกจิน ้าครบวงจร 

7 ปี - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี 
 

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

จ) 1,600 10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ลงทุนในการขยายธุรกจิและเงนิทุน
หมุนเวยีนในกจิการ 
 

2 ปี - อตัราดอกเบีย้ Floating Rate (BOT BIBOR3M) 
 

ช าระคนืเงนิตน้ทัง้จ านวนในวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 
 

ฉ) 1,200 7 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ลงทุนในการก่อสรา้งระบบท่อส่งน ้าดบิ 
และโครงการการลงทุนอื่นๆ 

6 ปี - อตัราดอกเบีย้ Floating Rate (BOT BIBOR6M) 
 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกปี รวม 4 งวด โดยเริม่ช าระงวดแรกในปีที ่3 หลงัจากเบกิเงนิกู้
งวดแรก 
-   งวดที่ 1 งวดละ 300 ลา้นบาท 
-   งวดที่ 2 งวดละ 300 ลา้นบาท 
-   งวดที่ 3 งวดละ 300 ลา้นบาท 
-   งวดที่ 4 งวดละ 300 ลา้นบาท 

 
เงนิกู้ยมืระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน ซึ่งกลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ รวมถึงการด ารงอัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เท่าและการด ารงอัตราส่วน  
Debt Service Coverage Ratio ไม่ต ่ากว่า 1.10 เท่า  
 
อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืเฉลีย่ ปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 2.45 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 2.80) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีูลค่ายุตธิรรม จ านวน 5,401 ล้านบาท มูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ขอ้ 8) ซึง่ใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุของสญัญาเงนิกู ้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด 
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25.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
รายละเอยีดการครบก าหนดของหนี้สนิตามสญัญาเช่ามดีงันี้ 
 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563* 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563* 

     
จ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสิน 
   ตามสญัญาเช่า     
ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 41,432,284 43,209,156 32,621,608 29,804,325 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 150,544,903 122,044,488 125,715,238 93,670,310 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 735,202,796 545,232,827 707,025,776 511,836,563 
 927,179,983 710,486,471 865,362,622 635,311,198 
หกั ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคตตามสญัญาเช่า (357,942,104) (260,415,900) (348,168,403) (248,738,933) 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 569,237,879 450,070,571 517,194,219 386,572,265 
     
หนี้สนิตามสญัญาเช่า     
- ส่วนทีห่มุนเวยีน 20,539,697 27,239,670 13,220,563 15,490,343 
- ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 548,698,182 422,830,901 503,973,656 371,081,922 
 569,237,879 450,070,571 517,194,219 386,572,265 
     
มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า     
ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 20,539,697 27,239,670 13,220,563 15,490,343 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 70,976,163 62,332,282 51,022,404 39,522,237 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 477,722,019 360,498,619 452,951,252 331,559,685 
 569,237,879 450,070,571 517,194,219 386,572,265 

 
* ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรบัรู้สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าและหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าการเงนิเป็น
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ดูขอ้มลูเพิม่เตมิทีห่มายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5) 
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25.4 หุ้นกู้ 

 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย: 
 
หุน้กู้ชุดที ่1 ซึ่งเป็นหุน้กู้ชนิดไม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนัจ านวน 1,200 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบก าหนดในปี พ.ศ. 2565  
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.84 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทุก ๆ 6 เดอืน คอื วนัที ่16 มถิุนายน และวนัที ่16 ธนัวาคม 
 
หุน้กู้ชุดที ่2 ซึ่งเป็นหุน้กู้ชนิดไม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนัจ านวน 1,200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบก าหนดในปี พ.ศ. 2568  
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.18 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทุก ๆ 6 เดอืน คอื วนัที ่16 มถิุนายน และวนัที ่16 ธนัวาคม 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
หุน้กูชุ้ดที ่1 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 
หุน้กูชุ้ดที ่2 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 
หกั  ตน้ทุนในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (1,211,288) (1,637,259) (1,211,288) (1,637,259) 
หุน้กู ้- สุทธ ิ 2,398,788,712 2,398,362,741 2,398,788,712 2,398,362,741 
 
การเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหว่างปี มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม  2,398,362,741 2,397,954,566 2,398,362,741 2,397,954,566 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กู้ 425,971 408,175 425,971 408,175 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2,398,788,712 2,398,362,741 2,398,788,712 2,398,362,741 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้กู้มมีูลค่ายุตธิรรม จ านวน 2,487 ล้านบาท มูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้
มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8) ซึ่งใช้วธิีคดิลดกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตตลอดอายุของหุ้นกู้ ด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ตลาด 
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26 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เจา้หนี้การคา้     
- บุคคลภายนอก 142,519,329 144,449,398 118,176,637 113,395,204 
- กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 41.2) 1,891,884 1,785,541 23,783,701 23,636,487 

เจา้หนี้อื่น     
- กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 41.2) 52,765,937 171,100,794 1,143,271 114,904,511 
 197,177,150 317,335,733 143,103,609 251,936,202 

 
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
โบนัสคา้งจ่าย 54,618,627 50,339,082 36,942,379 37,655,130 
ค่าตอบแทนโครงการคา้งจ่าย 53,184,807 58,731,858 53,184,807 58,731,858 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 13,015,066 15,771,229 251,000 490,263 
อื่นๆ 50,271,051 65,952,626 37,270,397  51,151,009 
 171,089,551 190,794,795 127,648,583 148,028,260 
 

28 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ภาษขีายยงัไม่ถงึก าหนด 32,809,862 35,759,107 19,458,388 21,495,659 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย คา้งจ่าย 15,245,693 16,357,262 12,082,362 12,849,272 
เจา้หนี้กรมสรรพากร 4,708,401 4,466,442 - - 
เงนิรบัล่วงหน้า 7,038,430 1,649,720 474,196 419,621 
เงนิประกนัผลงาน 24,886,294 - - - 
อื่น ๆ 6,052,098 7,892,545 4,348,951 6,069,260 
 90,740,778 66,125,076 36,363,897 40,833,812 
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29 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 227,526,103 205,118,524 164,809,958 152,068,146 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 4,889,943 4,729,389 2,789,473 2,816,337 
หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 232,416,046 209,847,913 167,599,431 154,884,483 
     
ก าไรหรอืขาดทุน     
   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 23,899,490 51,539,956 17,349,586 34,080,984 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 890,993 1,535,651 541,215 1,144,897 
 24,790,483 53,075,607 17,890,801 35,225,881 
     
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
    การวดัมลูค่าใหม่ส าหรบั     
      โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 34,841,588 - 26,437,683 
 
29.1 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ 227,526,103 205,118,524 164,809,958 152,068,146 
หนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 227,526,103 205,118,524 164,809,958 152,068,146 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานระหว่างปีมดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 205,118,524 146,883,620 152,068,146 105,622,569 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 20,033,825 15,013,334 14,497,586 10,377,040 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 3,865,665 4,662,693 2,852,000 3,351,732 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 22,125,062 - 16,270,222 
ค่าใชจ้่ายโครงการสมคัรใจเกษยีณอายุ - 9,738,867 - 4,081,990 
 23,899,490 51,539,956 17,349,586 34,080,984 
การวดัมลูค่าใหม่     
ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการ  
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - 30,339,706 - 22,253,590 
ผลขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - 4,501,882 -   4,184,093 
 - 34,841,588 - 26,437,683 
     
โอนพนักงานไปยงับรษิทัย่อย - - (3,869,044) - 
ผลประโยชน์ทีจ่่าย (1,491,911) (28,146,640) (738,730) (14,073,090) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 227,526,103 205,118,524 164,809,958 152,068,146 
 
สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานมดีงันี้ 
 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัราคดิลด   1.9 1.9 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน   5.0 - 10.0 5.0 - 10.0 
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ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)ของภาระผกูพนั (บาท) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัราคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (17,543,234) (15,879,345) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 20,832,798 18,856,910 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 19,695,508 17,827,486 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (17,037,292) (15,421,389) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี้อ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมติหนึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทาง
ปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณ
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่นทีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั
การค านวณผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ นัน่คอืวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 38.5 ปี (พ.ศ. 2562: 38.5 ปี) 
 

29.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์     
   ระยะยาวอื่น 4,889,943 4,729,389 2,789,473 2,816,337 
หนี้สนิสุทธทิีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 4,889,943 4,729,389 2,789,473 2,816,337 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นระหว่างปีมดีงันี้ 
 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 4,729,389 3,577,319 2,816,337 1,953,148 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 805,549 623,197 490,829 390,733 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 85,444 120,769 50,386 70,556 
การวดัมลูค่าใหม่     
ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิางการเงนิ - 264,831 - 222,096 
ผลขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - 526,854 - 461,512 
 890,993 1,535,651 541,215 1,144,897 
โอนพนักงานไปยงับรษิทัย่อย - - (97,371) - 
ผลประโยชน์ทีจ่่าย (730,439) (383,581) (470,708) (281,708) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 4,889,943 4,729,389 2,789,473 2,816,337 
 
สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

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

 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)ของภาระผกูพนั (บาท) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

อตัราคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (183,210) (167,116) 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 203,608 185,723 

 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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30 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

 
 (หน่วย: บาท) 
 ภาระผกูพนัตามสญัญาข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม  29,353,211 20,786,080 
เพิม่ขึน้ 10,851,847 18,905,935 
ใชไ้ประหว่างงวด (882,830) (10,338,804) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  39,322,228 29,353,211 
 

31 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

เงนิประกนัผลงาน 168,338,319 162,645,434 150,163,624 119,736,770 
เงนิค ้าประกนัรบัจากธนาคาร 30,428,973 37,478,973 30,428,973 37,478,973 
เงนิรบัล่วงหน้า 7,000,000 26,400,000 7,000,000 26,400,000 
เงนิประกนัการเช่ารบัจากบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 41.2) - - 58,375 58,000 
 205,767,292 226,524,407 187,650,972 183,673,743 
 

32 ทุนส ารอง 
 
ทุนส ารองประกอบไปดว้ย 
 
1) ทุนส ารองตามกฎหมาย  

 
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้
 

2) ทุนส ารองสมัปทาน 
 
ทุนส ารองตามขอ้ก าหนดของสญัญาแก้ไขเพิม่เตมิสมัปทานประกอบกิจการประปา ทีก่ าหนดให้กลุ่มกจิการต้องจดัสรรส ารอง
ก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทุนส ารองนี้ให้กันไว้เป็นเงินสดโดยฝากประจ าไว้ที่ ธนาคาร  
โดยไม่สามารถจ่ายเป็นเงนิปันผลได้ ทัง้นี้กลุ่มกจิการมนีโยบายการตัง้ทุนส ารองสมัปทานเป็นรายไตรมาสจากก าไรสุทธิของ  
แต่ละไตรมาส 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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33 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 8,001,720 11,387,974 8,001,720 11,387,974 
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลูกคา้ (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) (3,386,254) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 4,615,466 8,001,720 4,615,466 8,001,720 
 
ทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัโอนจากลูกคา้ เป็นระบบท่อส่งน ้าและมาตรวดัน ้า ซึ่งบรษิทัไดร้บัโอนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ตามสญัญาวางท่อส่งน ้าดบิและ
ติดตัง้เป็นผู้ใช้น ้า บริษัทบันทึกเป็นสินทรพัย์ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นและทยอยรบัรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสนิทรพัย ์
 

34 เงินปันผลจ่าย 
 
บรษิทั 
 

  
อนมุติัโดย 

เงินปันผล 
ล้านบาท 

เงินปันผลต่อหุ้น 
บาท 

 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

     
ปี พ.ศ. 2563     
เงนิปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการด าเนินส าหรบังวด 6 เดอืน   
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่ 
1 เมษายน พ.ศ.2563 (รบัทราบโดยที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  
เมื่อวนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ.2563) 433 0.26 30 เมษายน พ.ศ.2563 

เงนิปันผลระหว่างกาลจาก     
ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดอืน ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั    
   สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563    เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ.2563 266 0.16 18 กนัยายน พ.ศ.2563 
  699   
     
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

   เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ.2562 449 0.27 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เงนิปันผลระหว่างกาลจาก     
ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดอืน ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั    
   สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562    เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ.2562 349 0.21 11 กนัยายน พ.ศ.2562 
  798   

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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บรษิทัย่อย 
 
บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2563     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2562 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
73 

 
0.14 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ.  2563 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน  
6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 
45 

 
0.09 

 
16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

  118   
     
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
67 

 
0.13 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

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

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 
53 

 
0.10 

 
9 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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บรษิทัย่อยทางออ้ม 
 
บรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จ ากดั 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2563     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2562 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
19 

 
1.86 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน  
6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 
17 

 
1.72 

 
16 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
18 

 
1.81 

 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

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

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
18 

 
1.75 

 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

  36   
  
 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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บรษิทั ประปาบางประกง จ ากดั 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2563     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2562 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
17 

 
4.154 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน  
   6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 
14 

 
3.635 

 
16 กนัยายน พ.ศ. 2563 

  31   
     
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
14 

 
3.367 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

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

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 
16 

 
4.015 

 
9 กนัยายน พ.ศ. 2562  

  30   

 
บรษิทั ประปานครสวรรค์ จ ากดั 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2563     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2562 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
1 

 
0.171 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน  
   6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 
2 

 
0.229 

 
16 กนัยายน พ.ศ. 2563 

  3   
     
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
1 

 
0.088 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

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

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 
1 

 
0.134 

 
9 กนัยายน พ.ศ. 2562  

  2   

 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั 
 
  เงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น  
 อนุมติัโดย ล้านบาท บาท วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
ปี พ.ศ. 2563     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2562 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

   เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

50 
 

1.45 
 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสหนึ่ง 
   ปี พ.ศ. 2563 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่29 มถุินายน พ.ศ. 2563 

 
46 

 
1.34 

 
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสสอง 
   ปี พ.ศ. 2563 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 
46 

 
1.32 

 
16 กนัยายน พ.ศ. 2563 

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสสาม 
   ปี พ.ศ. 2563 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 
49 

 
1.41 

 
23 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

  191   
     
ปี พ.ศ. 2562     
เงนิปันผลส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
   เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
34 

 
0.98 

 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสหนึ่ง 
   ปี พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
46 

 
1.34 

 
20 มถุินายน พ.ศ. 2562  

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสสอง 
   ปี พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 
46 

 
1.33 

 
9 กนัยายน พ.ศ. 2562   

เงนิปันผลระหว่างกาลประจ าไตรมาสสาม 
   ปี พ.ศ. 2562 

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
   เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 
49 

 
1.43 

 
23 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

  175   

 
35 รายได้อ่ืน 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รายไดด้อกเบีย้  9,118,342 8,824,348 45,112,424 44,420,893 
รายไดเ้งนิปันผล  - - 117,962,984 120,359,983 
รายไดค้่าสนิไหมทดแทน 14,562,945 18,019,588 5,686,638 10,957,308 
รายไดค้่าปรบัส่งงานล่าชา้ 6,248,093 1,253,216 3,164,387 123,393 
รายไดค้่าบรกิารระบบคอมพวิเตอร์ - - 5,189,000 5,919,100 
อื่น ๆ 14,070,395 21,095,666 15,153,987 14,910,534 
 43,999,775 49,192,818 192,269,420 196,691,211 
 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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36 ต้นทุนทางการเงิน 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     
ดอกเบีย้และตน้ทนุทางการเงนิของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 20,214,977 - 17,844,865 - 
เงนิกูย้มืจากธนาคาร 150,311,967 166,052,431 142,119,566 151,066,468 
รวมค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 170,526,944 166,052,431 159,964,431 151,066,468 
 

37 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     
เงนิเดอืน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 376,177,332 392,840,511 271,509,653 284,765,809 
ค่าเสื่อมราคา 564,417,721 504,402,769 522,284,029 474,520,664 
ค่าตดัจ าหน่าย 335,559,787 323,744,202 10,794,223 9,633,595 
ค่าเช่าและค่าตอบแทนโครงการ 59,831,225 110,544,759 55,658,343 89,351,251 
วสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป 53,025,879 43,709,731 - - 
ค่าไฟฟ้า 565,190,754 707,877,810 423,282,273 548,506,932 
ซื้อน ้าดบิ 285,001,842 287,393,629 205,503,813 204,091,771 
ซื้อน ้าประปา - - 21,876,889 58,048,860 
ค่าจา้งและบรกิาร 235,036,286 240,928,026 69,395,425 67,963,358 
ค่าซ่อมบ ารุง 314,791,715 256,728,846 224,316,330 150,256,473 
ค่าบรหิารกจิการ - - 184,233,212 180,395,101 
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 19,569,531 19,438,891 19,569,531 19,438,891 
 
 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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38 ภาษีเงินได้ 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบัปี 223,891,105 281,287,544 151,489,096 210,483,884 
   การปรบัปรุงจากงวดก่อน 1,550,436 (452,800) 1,551,634 (596,811) 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 225,441,541 280,834,744 153,040,730 209,887,073 
     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี     
   รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (17,565,044) (18,476,840) 7,694,619 8,235,910 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (17,565,044) (18,476,840) 7,694,619 8,235,910 
     
รวมภาษีเงินได ้ 207,876,497 262,357,904 160,735,349 218,122,983 
 
ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางทฤษฎีบญัชคีูณกบัภาษขีอง
ประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 984,307,611 1,318,263,357 842,073,904 1,179,963,418 
     

ภาษเีงนิไดค้ านวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 20) 196,861,522 263,652,671 168,414,781 235,992,684 
ผลกระทบ:     
รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (677,250) (677,250) (24,269,847) (24,749,248) 
ค่าใชจ้่ายทีส่ามารถหกัภาษไีดเ้พิม่ (10,203,301) (14,653,710) (2,628,820) (2,936,968) 
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษไีด้ 20,112,651 14,488,993 17,605,705 10,413,326 
การปรบัปรุงจากงวดก่อน 2,576,158 (452,800) 1,613,530 (596,811) 
รบัโอนประมาณการหนี้สนิ (793,283) - - - 
ภาษเีงนิได ้ 207,876,497 262,357,904 160,735,349 218,122,983 
 
อตัราภาษีเงนิได้ทีแ่ทจ้รงิของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นรอ้ยละ 21.12 และรอ้ยละ 19.09 ตามล าดบั (พ.ศ. 2562: 
รอ้ยละ 19.90 และรอ้ยละ 18.49 ตามล าดบั) 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

83 

 
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี 
       

ก าไรขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหม ่
   ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - 34,841,588 (6,968,318) 27,873,270 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน - - - 34,841,588 (6,968,318) 27,873,270 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

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

 
39 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก 
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 764,154,129 1,044,793,450 681,338,555 961,840,435 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ในระหว่างปี (หุน้) 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.46 0.63 0.41 0.58 
 
กลุ่มกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันัน้จงึไม่มกีารน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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40 การกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
    (หน่วย : บาท) 
    รายการ  
 1 มกราคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 รบั จ่าย ท่ีไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2562 
      
งบการเงินรวม      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 814,000,000 6,943,000,000 (7,452,000,000) - 305,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,992,400,000 1,490,000,000 (826,200,000) - 4,656,200,000 
หุน้กู้ 2,397,954,566 - - 408,175 2,398,362,741 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,906,064 - (2,367,030) 1,612,200 3,151,234 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 580,000,000 5,741,000,000 (6,321,000,000) - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,608,000,000 1,490,000,000 (634,000,000) - 4,464,000,000 
หุน้กู้ 2,397,954,566 - - 408,175 2,398,362,741 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,906,064 - (2,367,030) 1,612,200 3,151,234 
 
    (หน่วย : บาท) 
    รายการ  
 1 มกราคม กระแสเงินสด เปล่ียนแปลง 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 รบั จ่าย ท่ีไม่ใช่เงินสด พ.ศ. 2563 
      
งบการเงินรวม      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 305,000,000 5,468,000,000 (5,388,000,000) - 385,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,656,200,000 1,610,000,000 (826,200,000) - 5,440,000,000 
หุน้กู้ 2,398,362,741 - - 425,971 2,398,788,712 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 450,070,571 - (34,288,379) 153,455,687 569,237,879 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 4,529,000,000 (4,434,000,000) - 95,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,464,000,000 1,610,000,000 (634,000,000) - 5,440,000,000 
หุน้กู้ 2,398,362,741 - - 425,971 2,398,788,712 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 386,572,265 - (22,833,733) 153,455,687 517,194,219 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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41 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยมกีารประปาส่วนภูมภิาคเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ล าดบัแรก ซึ่งถอืรอ้ยละ 40.20 ของจ านวนหุ้นของ
บรษิทัทีอ่อกจ าหน่าย และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  
 
การนิคมอุตสาหกรรมถอืหุน้รอ้ยละ 4.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายของบรษิทั และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  
 
41.1 รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
รายได้จากการขายน ้าดิบ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 598,179,265 624,381,282 598,179,265 624,381,282 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 815,795,519 980,831,599 815,795,519 980,831,599 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 21,743,807 40,173,762 
 1,413,974,784 1,605,212,881 1,435,718,591 1,645,386,643 
     
รายได้จากการขายน ้าประปา     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 1,233,984,968 1,278,448,056 143,347,498 191,405,889 
     
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 114,300,736 194,435,066 - - 
     
ดอกเบีย้รบั     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 42,917,260 42,800,000 
     
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 29,609,592 36,026,493 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 48,304,266 55,385,298 
 29,609,592 36,026,493 48,304,266 55,385,298 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงินปันผลรบั     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 117,962,984 120,359,983 
     
รายได้อ่ืน     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 12,664,675 11,488,713 
     
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 19,841,190 20,793,071 8,131,099 8,423,127 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 214,056,081 238,100,424 
 19,841,190 20,793,071 222,187,180 246,523,551 
     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - 156,793 283,373 
 - - 156,793 283,373 
 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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41.2 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินปี 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 92,933,099 112,101,727 81,008,601 99,925,466 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 79,271,197 90,603,389 79,271,197 90,603,389 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน) - - 3,864,964 3,866,920 
 172,204,296 202,705,116 164,144,762 194,395,775 
     
ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 129,840,942 139,980,524 - - 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - - 2,556,777 
 129,840,942 139,980,524 - 2,556,777 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 16,512 19,449 - - 
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3,913,115 - 3,913,115 - 
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - 13,928,446 10,483,261 
 3,929,627 19,449 17,841,561 10,483,261 

 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เจ้าหน้ีการค้า      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 1,891,884 1,785,541 742,045 758,523 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - 23,041,656 22,877,964 
 1,891,884 1,785,541 23,783,701 23,636,487 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
   การประปาส่วนภูมภิาค 52,765,937 171,100,794 1,143,271 114,780,391 
บริษทัย่อย     
   บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั - - - 124,120 
 52,765,937 171,100,794 1,143,271 144,904,511 
     

เงินประกนัการเช่ารบั     
บริษทัย่อย      
   บรษิทั ยูนิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  - - 58,374 58,000 
 

41.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 116,676,613 107,279,255 89,435,441 81,240,465 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,509,178 13,788,641 6,049,209 11,304,061 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 40,372 43,191 24,626 24,567 
 124,226,163 121,111,087 95,509,276 92,569,093 
 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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41.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 
เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวเป็นเงนิให้กู้แก่บรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลิติี้ส์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 
1,600 ล้านบาท มรีะยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละคงทีต่่อปีโดยจ่ายช าระคนืปีละ 400 ล้านบาท ซึ่งจะเริม่จ่ายคนืงวดแรก
ในปี พ.ศ. 2564 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวมมีูลค่ายุติธรรม จ านวน 1,594 ล้านบาท มูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวอยู่ใน
ระดบั 3 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8) ซึง่ใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุ
ของสญัญาเงนิใหกู้ ้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด 
 

42 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

42.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิมดีงันี้ 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,814,754,901 3,161,243,209 1,810,735,751 3,161,243,209 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 204,239,284 88,647,870 120,575,000 - 
 2,018,994,185 3,249,891,079 1,931,310,751 3,161,243,209 

 
42.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือน ้าดิบและน ้าประปาและสญัญาบริการระยะยาว 

 
42.2.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาซื้อน ้าดบิจากกรมชลประทาน 

ในอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง โดยไม่มกีารก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 
 
42.2.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัเกี่ยวกับสญัญาซื้อน ้าดบิจากเอกชนที่จะต้องจ่ายขัน้ต ่า

จ านวน 411 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 447 ลา้นบาท) 
 
42.2.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสญัญาบริการที่จะต้องจ่ายในอนาคตจ านวน

ประมาณ 72 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 162 ลา้นบาท) 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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42.3 การค า้ประกนั 

 
42.3.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีธ่นาคารในประเทศออกหนังสอื  

ค ้าประกนัเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค หนังสอืค ้าประกนัเกี่ยวกบัการบรหิารและด าเนินกิจการ
ระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลัง หนังสือค ้าประกันเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับ  
การประปาส่วนภูมภิาคและกบักรมชลประทาน และหนังสอืค ้าประกนัเพื่อประมูลโครงการของบริษัทจ านวนรวมทัง้สิ้น 
251 ล้านบาท และ 162 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2562: จ านวน 236 ลา้นบาท และ 140 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
42.3.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจเกิดขึ้นจากการจากการที่ธนาคารในประเทศออกหนังสอืค ้าประกนั

การช าระเงินค่าก่อสร้างของบริษัทให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการด าเนินการก่อสร้างโครงการพฒันา 
สระเกบ็น ้าดบิทบัมาภายในวงเงนิ 200 ลา้นบาท 

 
43 คดีฟ้องร้อง 

 
กลุ่มกจิการมคีดฟ้ีองรอ้งทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 
บริษทั 
 
บรษิทัไดว่้าจา้งผูร้บัเหมารายหนึ่งเพื่อด าเนินการออกแบบและก่อสรา้งโครงการ Regulating Well ท่อส่งน ้าบางปะกง-บางพระ-ชลบุร ี
แบบเบด็เสรจ็ (Turn Key Construction) ด าเนินการระหว่างวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2556 แต่การก่อสรา้ง
เกดิความเสยีหายและผู้รบัเหมาไม่ด าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนด ต่อมาเมื่อวนัที ่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัฟ้องร้อง
ผู้รบัเหมาเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง เกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างและเรียกร้องค่าเสียหายจ านวนทุนทรัพย์ทัง้สิ้น 112 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ผู้รบัเหมาได้ยื่นค าให้การและฟ้องแย้งต่อศาลแพ่ง  
โดยเรยีกร้องค่าเสยีหายบรษิัทตามค าฟ้องแย้งเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 170 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวนัที่  
20 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยื่นค าแก้ฟ้องแยง้แล้ว บรษิทัไดบ้นัทกึหนี้สนิบางส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค่าเสยีหายทีถู่กฟ้องรอ้งจ านวนเงนิ 
55 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงนิแลว้ โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งของโครงการทีบ่รษิทัยงัไม่ไดจ้่ายช าระ ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการ
พจิารณาของ ศาลแพ่งในชัน้ไกล่เกลี่ยคดขี้อพพิาท โดยศาลแพ่งได้เลื่อนนัดหมายการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทออกไปอย่างไม่มกี าหนด 
เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

91 

 
44 ค่าตอบแทนโครงการ 

 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการปรบัอัตราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้ า  
2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัต้องจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้บั
หน่วยงานของรฐัในเบื้องต้นเป็นอตัราร้อยละของรายได้จากการขายน ้าดบิในโครงการฯตัง้แต่ปีทีเ่ริม่เข้าด าเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ
หากการพจิารณาไดข้อ้ยุตใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราทีบ่รษิทัไดช้ าระค่าตอบแทนไวแ้ล้ว บรษิทัจะต้องยนิยอมช าระเพิม่เตมิจนครบถว้น
ในครัง้เดยีว หรอืหากไดข้อ้ยุตใินอตัราทีต่ ่ากว่า หน่วยงานรฐัดงักล่าวยนิยอมคนืส่วนทีช่ าระไวเ้กนิโดยการหกักลบลบหน้ีกบัผลประโยชน์
ตอบแทนในปีต่อๆไป 
 
เมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรฐัดังกล่าวได้มีหนังสือถึงบริษัทแจ้งว่า การด าเนินการจัดให้บริษัท เช่าหรือบริหาร
โครงการฯข้างต้น รวมทัง้การก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน  
เขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัท และเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  
ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเช่าท่อส่งน ้าโดยไม่ตอ้งใชว้ธิปีระมลู  
 
ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทและหน่วยงานรัฐดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดอัตราค่าตอบแทน โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 บรษิัทได้มหีนังสอืแจ้งถึงหน่วยงานรฐัว่าบริษัทยนิดทีี่จะช าระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรอืบริหาร เป็นอตัราร้อยละของ
รายได้จากการขายน ้าดบิในอตัราทีสู่งขึ้นส าหรบัปีปัจจุบนั และคงอตัราเดมิส าหรบัปีที่ผ่านมา  ซึ่งหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้ม ีหนังสอื 
ลงวนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจ้งมายงับริษัทว่าจะต้องน าข้อเสนอดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน 
ตามพระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 และน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป โดยในระหว่าง
การรอผลการพจิารณา หน่วยงานรฐัดงักล่าวไม่ขดัขอ้งทีบ่รษิทัจะช าระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอตัราใหม่ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัไดบ้นัทกึค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในงบการเงนิโดยเปลีย่นเป็นใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ซึง่ฝ่ายบรหิารพจิารณา
ว่าเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
 
เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงานรฐัมหีนังสอืแจ้งมายงับรษิัทว่า โครงการท่อส่งน ้าของบรษิัทเป็นโครงสร้างพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัจะต้องว่าจา้ง 
ที่ปรกึษาเพื่อร่วมจดัท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ.2563 ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจาก
หน่วยงานรฐัดงักล่าว ไดส้่งหนังสอืขอขอ้มูลจากบรษิทัเพื่อน าไปประกอบการจดัท ารายงานการศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการร่วมลงทุน
ตามขัน้ตอนดงักล่าวขัน้ตน้ 
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45 สญัญาท่ีส าคญั 

 
45.1 ข้อตกลงสมัปทาน 

 
กลุ่มกจิการมขีอ้ตกลงสมัปทานทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 
1) ขอ้ตกลงสมัปทานทีก่ลุ่มกจิการตอ้งส่งมอบสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทานเมื่อสญัญาสิน้สุดลง (BOOT) 

 
 
ล าดบั 

 
ช่ือสญัญา 

 
วนัท าสญัญา คู่สญัญา ระยะเวลา 

การจดัประเภทของ
ข้อตกลงสมัปทาน 

      

1 สญัญาใหส้ทิธเิช่าบรหิารและด าเนินกจิการระบบประปา 
สตัหบี 

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

และ การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) 

30 ปี นับจากวนัที ่กปภ. ไดส้่งมอบระบบ
ประปาสตัหบีใหแ้ก่บรษิทั  

(วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2544) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

2 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านักงาน 
ประปาของการประปาส่วนภูมภิาค ทีส่ านักงานประปา 
นครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์

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

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

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

3 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านักงาน 
ประปาของการประปาส่วนภูมภิาค ทีส่ านักงานประปา 
ฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 

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

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

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      

4 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านักงานประปา 
ของการประปาส่วนภูมภิาค ทีส่ านักงานประปา บางปะกง 
จ.ฉะเชงิเทรา 

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

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

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
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ล าดบั 
 

ช่ือสญัญา 
 

วนัท าสญัญา คู่สญัญา ระยะเวลา 
การจดัประเภทของ
ข้อตกลงสมัปทาน 

      

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

 

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

และ เทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัดิ ์/ 
อบต. บ่อวนิ 

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

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      
6 สญัญาด าเนินกจิการประปาเกาะลา้น 17 กนัยายน พ.ศ. 2547 บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้า

ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
และ เมอืงพทัยา 

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

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

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

(มหาชน) และ อบต. หนองขาม 
25 ปี นับแต่วนัเริม่ด าเนินการผลติ 

และขายน ้า 
(วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2554) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      
8 สญัญาซื้อขายน ้าประปาในเขตเทศบาลต าบลหวัรอ 

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

(มหาชน) กบั เทศบาลต าบลหวัรอ 
30 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปาตาม
สญัญาตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหรอืนับจาก

วนัเริม่ตน้ส่งมอบน ้าประปา 
ทีไ่ดต้กลงกนัใหม ่

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
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2) ขอ้ตกลงสมัปทานทีก่ลุ่มกจิการตอ้งส่งมอบสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทานเมื่อก่อสรา้งแลว้เสรจ็ (BTO)  

 
 

ล าดบั 
 

ช่ือสญัญา 
 

วนัท าสญัญา 
 

คู่สญัญา 
 

ระยะเวลา 
การจดัประเภทของ
ข้อตกลงสมัปทาน 

      

9 สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาใหเ้ช่าและด าเนินกจิการ
ระบบประปาสตัหบี (สตัหบี - พทัยา) 

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

30 ปี นับจากวนัที ่กปภ. ไดส้่งมอบระบบ
ประปาสตัหบีใหแ้ก่บรษิทั  

(วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2544) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      
10 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหแ้ก่การประปา

ส่วนภูมภิาค ทีส่ านักงานประปาระยอง จ.ระยอง 
 

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

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

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
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3) ขอ้ตกลงสมัปทานทีก่ลุ่มกจิการไม่ตอ้งส่งมอบสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้หส้มัปทาน แต่ใหส้ทิธผิูใ้หส้มัปทานในการซื้อสนิทรพัยเ์มื่อผูร้บัสัมปทานด าเนินงานไปไดก้ึง่หนึ่งของอายุสมัปทาน  

 
 

ล าดบั 
 

ช่ือสญัญา 
 

วนัท าสญัญา คู่สญัญา ระยะเวลา 
การจดัประเภทของ
ข้อตกลงสมัปทาน 

      

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

การประปาส่วนภูมภิาค 

15 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปา 
(วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สิน้สุด
สญัญาวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      
12 สญัญาซื้อขายน ้าประปาเพื่อส านักงานประปาชลบุร ี

จ.ชลบุร ี
3 มถิุนายน พ.ศ. 2552 บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั 

(มหาชน) กบั การประปาส่วนภูมภิาค 
20 ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขายน ้าประปา 

(วนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2553) 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

      
13 สญัญาใหเ้อกชนผลติน ้าประปาเพื่อขายใหส้ านักงาน

ประปาของการประปาส่วนภูมภิาคในจงัหวดัราชบุร ี
และจงัหวดัสมุทรสงคราม 

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

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

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 
ขอ้ก าหนดทีส่ าคญัในขอ้ตกลงสมัปทานทีก่ล่าวขา้งต้น เช่น ผูร้บัสมัปทานจะต้องด าเนินการก่อสรา้ง บ ารุงรกัษาและบรหิารระบบผลติน ้าประปาใหม้ปีรมิาณและคุณภาพตามทีก่ าหนด และราคาน ้าประปา 
เป็นราคาตามทีต่กลงกนั โดยบางสญัญาจะมปีรบัขึน้ตามสตูรการค านวณทีอ่า้งองิจากดชันีราคาผูบ้รโิภค 
 
สญัญาล าดบัที่ 1-6 ล าดบัที่ 9 ล าดบัที่ 11 และล าดบัที่ 13 บรษิัทคู่สญัญาดงักล่าวได้ท าสญัญาจ้างกบับรษิัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตี้ส์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นผู้ด าเนินการในส่วนของการผลติ
น ้าประปา และการก่อสรา้งหรอืปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่เตมิตามสญัญาสมัปทานทัง้หมด 
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45.2 สญัญาอ่ืน 

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

ในภาคตะวนัออกกบักระทรวงการคลงั เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 
พ.ศ. 2566 โดยบรษิทัตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าใหก้ระทรวงการคลงัในอตัรา  2 ล้านบาทต่อปี หรอืในปีใด
เมื่อบรษิทัมยีอดขายน ้าดบิเกนิกว่า 200 ล้านบาท บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหใ้นอตัรารอ้ยละ 1 ของยอดขาย
น ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าหนองค้อและดอกกราย นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวแล้ว หากในปีใดบริษัท 
มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity) ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับ
กระทรวงการคลงัเพิม่อีกในอตัราร้อยละ 15 ของส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20 ทัง้นี้อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมจะต้อง 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6 ของมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัเช่าจากกระทรวงการคลงัทีไ่ดม้กีารประเมนิตามระยะเวลา 

 
2) เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2560 บรษิทัไดท้ าสญัญาซื้อขายน ้าดบิกบั บรษิทั เอกชนแห่งหนึ่ง โดยมกี าหนดระยะเวลา 10 ปี

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

 
3) เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดต้กลงท าบนัทกึขอ้ตกลงสามฝ่ายร่วมกบัผูร้บัจา้งโครงการและธนาคารแห่งหนึ่ง 

ในการด าเนินการก่อสรา้งโครงการพฒันาสระเกบ็น ้าดบิทบัมา มกี าหนดระยะเวลาภายใน 22 เดอืนนับแต่วนัทีผู่ร้บัเหมาได้รบั
แจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งครบก าหนดแล้ววันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการน าเข้าอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศ ด้วยสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้รบัจ้างโครงการจงึท าหนังสือขอ
ขยายระยะเวลาไปเป็นวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างพจิารณาแก้ไขบนัทกึขอ้ตกลงสามฝ่าย ทัง้นี้หลงัจาก
ครบก าหนดตามก าหนดสญัญาและด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ บรษิทัตอ้งช าระค่าก่อสรา้งจ านวน 1,633 ลา้นบาท  
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46 ข้อมูลเก่ียวกบัการใช้และการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่าย 

 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้าของท่อส่งน ้า ก าหนดให้บรษิัทมกีารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการใช้และการขายน ้าดบิแยกตามโครงข่าย  
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
46.1 ปริมาณการใช้และการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน ้า 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ปริมาณ จ านวนเงิน ปริมาณ จ านวนเงิน 

 พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท พนัลูกบาศก์เมตร พนับาท 
ปริมาณการใช้น ้าดิบทัง้หมด     
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - มาบตาพุด 104,257 812,010 118,761 1,228,734 
โครงข่ายท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด 58,752 956,526 68,031 776,315 
โครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ี 67,286 684,667 92,192 754,438 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 25,596 275,416 34,430 367,776 
รวม 255,891 2,728,619 313,414 3,127,263 
     
หกั  ปริมาณการใช้น ้าดิบเพ่ือน าไปผลิตน ้าประปา     
โครงข่ายท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด (15,295) (151,421) (16,026) (158,662) 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (8,271) (81,881) (8,458) (83,731) 
รวมรายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 232,325 2,495,317 288,930 2,884,870 
 
รายไดจ้ากการขายน ้าดบิในโครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 
 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 449,066 494,583 
โครงข่ายท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 118,747 142,337 
โครงข่ายท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา 116,854 117,518 
รวม 684,667 754,438 
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46.2 สดัส่วนปริมาณการขายน ้าดิบแก่ผู้ใช้น ้าแต่ละประเภท 
 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

นิคมอุตสาหกรรม 55 53 
การประปา 26 28 
โรงงานทัว่ไป 19 19 
รวม 100 100 

 
47 สิทธิพิเศษท่ีได้รบัจากการส่งเสริมการลงทุน 

 
บริษทั 
 
บรษิทัไดร้บัสทิธพิเิศษจากการส่งเสรมิการลงทุนโครงการจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรม ดงันี้ 
 
1. บตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่61-1180-1-00-1-0 ลงวนัที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยบรษิทัจะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการไดร้บั

ยกเวน้ภาษอีากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่
วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากโครงการจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรม ทัง้นี้บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้น
หนังสอืแจง้มตใิหก้ารส่งเสรมิการลงทุน 

 
2. บตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่62-0859-1-00-1-0 ลงวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 โดยบรษิทัจะได้รบัสทิธแิละประโยชน์จากการ

ได้รบัยกเว้นภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 5 ปี 
นับตัง้แต่วนัที่เริ่มมรีายได้จากโครงการจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรม ทัง้นี้บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อก า หนดต่าง ๆ  
ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจง้มตใิหก้ารส่งเสรมิการลงทุน 

 
ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัยงัไม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการดงักล่าว 
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บริษทัย่อย 
 
บรษิทัย่อยไดร้บัสทิธพิเิศษจากการส่งเสรมิการลงทุน ดงันี้ 
 
1. กิจการผลิตน ้าประปาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1143(2)/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555  

โดยบรษิัทจะได้รบัสทิธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเว้นภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้  
นิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัทีม่รีายไดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนเมื่อวนัที ่
28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 
2. กจิการการบ าบดัน ้าเสยีในพื้นที่จงัหวดัระยอง บตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่ 59-0284-1-00-1-0 ลงวนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2559  

โดยบรษิัทจะได้รบัสทิธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเว้นภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้  
นิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัทีม่รีายไดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนเมื่อวนัที ่
30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

 
ทัง้นี้บรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจง้มตใิหก้ารส่งเสรมิการลงทุน  
 

48 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 
เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่  
26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก าไรสุทธิของปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท  
รวมเป็นเงนิ 665 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัโดยมตคิณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล ประจ างวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงิน 266 ล้านบาท  
ซึ่งจ่ายเมื่อวนัที ่18 กนัยายน พ.ศ 2563 และเงนิปันผลทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท รวมเป็นเงนิ 399 ล้านบาท บรษิทัจะจ่ายและ
บนัทกึบญัชภีายหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทั 
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