
บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน  
เฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 17 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้าที่หน่วยงานของรฐั 
แห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัใหบ้รษิทัเช่าหรอืบรหิารโครงการ และการพจิารณาอตัราผลตอบแทน ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลง
ในภายหลงั ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4843 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : พนับาท)

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,458,975 65,687 1,396,999 11,246

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

     ดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจาํหน่าย 8 657,297 543,036 59,451 59,393

ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื - สุทธิ 9 519,116 454,511 374,915 323,267

สนิคา้คงเหลอื 60,706 53,221 44,647 37,059

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 

   - ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 15.5 - - 400,000 400,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 276,732 50,724 244,048 21,242

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,972,826 1,167,179 2,520,060 852,207

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - 510,000 510,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 15.5 - - 1,200,000 1,200,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ - สุทธิ 193,544 195,279 162,530 164,417

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 10 17,051,356 16,697,487 16,856,754 16,500,747

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 11 564,789 571,692 513,517 517,117

ค่าความนิยม 103,283 103,283 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 10 3,292,872 3,344,950 55,474 53,959

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22,996 22,840 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 12 439,148 751,067 402,321 694,079

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 21,667,988 21,686,598 19,700,596 19,640,319

รวมสินทรพัย์ 24,640,814 22,853,777 22,220,656 20,492,526

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

         (                                                                )                     (                                                                )
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : พนับาท)

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 263,000 385,000 - 95,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 183,122 197,177 108,788 143,104

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 1,722,723 1,651,840 1,722,723 1,642,796

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   - ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 13.2 948,000 548,000 948,000 548,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทถีงึกําหนด

   ชําระภายในหนงึปี 13.3 18,608 20,540 13,272 13,221

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 160,105 80,696 111,752 48,993

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 125,883 171,089 94,625 127,648

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 138,727 90,741 82,756 36,363

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,560,168 3,145,083 3,081,916 2,655,125

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 5,892,000 4,892,000 5,892,000 4,892,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า 13.3 547,353 548,698 502,891 503,974

หุน้กู้ 13.4 2,398,896 2,398,789 2,398,896 2,398,789

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 318,153 322,506 57,986 55,648

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 238,419 232,416 172,063 167,599

ประมาณการหนีสนิระยะยาว 41,726 39,322 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 201,935 205,767 184,196 187,651

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 9,638,482 8,639,498 9,208,032 8,205,661

รวมหนีสิน 13,198,650 11,784,581 12,289,948 10,860,786

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : พนับาท)

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

   ทนุทอีอกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

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

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้  - ทนุสํารองตามกฎหมาย 166,500 166,500 166,500 166,500

                  - ทนุสํารองสมัปทาน 425,840 417,534 52,445 52,437

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,873,080 6,510,709 5,905,747 5,605,940

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 3,769 4,616 3,769 4,616

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,271,436 10,901,606 9,930,708 9,631,740

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 170,728 167,590 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,442,164 11,069,196 9,930,708 9,631,740

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 24,640,814 22,853,777 22,220,656 20,492,526

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : พนับาท)

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

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รายได้ 15.2

รายไดจ้ากการขายนําดบิ 794,579 710,735 799,349 716,869

รายไดจ้ากการขายนําประปา 361,772 373,489 84,578 108,471

รายไดจ้ากการขายนําอตุสาหกรรม 4,455 - 4,455 -

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 28,077 30,904 - -

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 42,037 41,890 25,114 32,402

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,230,920 1,157,018 913,496 857,742

รายไดอ้นื 6,724 13,785 15,880 19,803

รวมรายได้ 1,237,644 1,170,803 929,376 877,545

ค่าใช้จ่าย 15.2

ต้นทนุขายนําดบิ 337,271 312,022 340,529 316,935

ต้นทนุขายนําประปา 229,794 233,734 76,097 89,472

ต้นทนุขายนําอตุสาหกรรม 6,760 - 6,760 -

ต้นทนุค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 28,077 30,904 - -

ต้นทนุค่าเชา่และค่าบรกิาร 30,098 38,326 16,845 23,178

รวมต้นทุนขายและบริการ 632,000 614,986 440,231 429,585

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 1,933 2,122 1,709 1,910

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 102,387 121,779 75,467 89,445

ต้นทนุทางการเงนิ 42,287 44,258 40,798 40,750

รวมค่าใช้จ่าย 778,607 783,145 558,205 561,690

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 459,037 387,658 371,171 315,855

ภาษเีงนิได้ 14 (85,222) (70,261) (71,356) (58,043)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 373,815 317,397 299,815 257,812

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : พนับาท)

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

   รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

         ทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลูกคา้ (847) (847) (847) (847)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี (847) (847) (847) (847)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 372,968 316,550 298,968 256,965

การแบง่ปันกาํไรสุทธิ

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 370,677 314,484 299,815 257,812

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 3,138 2,913 - -

373,815 317,397 299,815 257,812

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 369,830 313,637 298,968 256,965

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 3,138 2,913 - -

372,968 316,550 298,968 256,965

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.22 0.19 0.18 0.15

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นทีได้ รวม รวม

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอืนของ ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไมมี่ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร - สุทธิ ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

การจดัสรรทนุสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 10,794 (10,794) - - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 314,484 (847) (847) 313,637 2,913 316,550

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,663,725 2,138,522 166,500 417,534 6,510,709 4,616 4,616 10,901,606 167,590 11,069,196

การจดัสรรทนุสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 8,306 (8,306) - - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 370,677 (847) (847) 369,830 3,138 372,968

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,663,725 2,138,522 166,500 425,840 6,873,080 3,769 3,769 11,271,436 170,728 11,442,164

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม
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(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นทีได้ รวม

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลูกคา้ องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไมไ่ด้จดัสรร - สุทธิ ส่วนของเจ้าของ เจา้ของ

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

การจดัสรรทนุสํารองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 2,225 (2,225) - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 257,812 (847) (847) 256,965

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,663,725 2,138,522 166,500 52,437 5,605,940 4,616 4,616 9,631,740

การจดัสรรทนุสํารองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 8 (8) - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 299,815 (847) (847) 298,968

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,663,725 2,138,522 166,500 52,445 5,905,747 3,769 3,769 9,930,708

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : พนับาท)

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

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 459,037 387,658 371,171 315,855

รายการปรบักระทบกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 

จากกจิกรรมดําเนินงาน

ค่าเสอืมราคา 145,700 137,316 134,948 126,783

ค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10 84,484 83,461 2,814 2,615

รายไดจ้ากการตดัจําหน่ายทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลูกคา้ (847) (847) (847) (847)

กําไรจากการจําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (6) (695) (6) (543)

ประมาณการหนสีนิระยะยาว 2,404 1,895 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,410 6,198 4,464 4,524

รายไดด้อกเบยี (1,467) (2,358) (10,807) (11,187)

ดอกเบยีจ่าย 42,140 44,073 40,651 40,566

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลียนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 737,855 656,701 542,388 477,766

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์ําเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (64,605) 31,599 (51,648) 39,408

สนิคา้คงเหลอื (7,485) (30,521) (7,588) (30,363)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (224,069) 7,037 (222,841) 5,197

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 254,909 1,221 234,747 (209)

การเปลยีนแปลงในหนีสนิดําเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (14,055) (145,648) (34,316) (149,400)

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (69,375) (64,112) (57,193) (60,375)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 48,094 (2,758) 46,403 (2,013)

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (407) - - -

จ่ายประมาณการหนีสนิระยะยาว - (32) - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (3,832) 13,437 (3,455) 14,826

เงนิสดไดม้าจากการดําเนินงาน 657,030 466,924 446,497 294,837

จ่ายภาษเีงนิได้ (13,309) (12,343) (6,258) (5,651)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 643,721 454,581 440,239 289,186

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (289,004) (257,539) (58) (2,226)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 174,743 149,977 - -

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 2,515 2,657 10,843 10,958

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 3,406 957 3,406 781

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - (418) - (451)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง (332,266) (405,668) (326,372) (398,592)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (41,019) (55,757) (4,330) (7,260)

เงนิสดจ่ายดอกเบยีสําหรบัเงนิกูย้มืทตีงัขนึเป็นทุน (11,511) (6,692) (11,511) (6,692)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (493,136) (572,483) (328,022) (403,482)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 378,000 1,943,000 260,000 1,709,000

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 (500,000) (1,676,000) (355,000) (1,454,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 1,400,000 450,000 1,400,000 450,000

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 - (560,000) - (560,000)

เงนิสดจ่ายชําระหนีสนิตามสญัญาเชา่ (6,769) (6,975) (4,523) (4,965)

เงนิปันผลจ่าย (11) - (11) -

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (28,517) (32,655) (26,930) (29,123)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,242,703 117,370 1,273,536 110,912

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 1,393,288 (532) 1,385,753 (3,384)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 65,687 58,211 11,246 15,710

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,458,975 57,679 1,396,999 12,326

ขอ้มูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสด

เจา้หนจีากการซอืสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,735,835 1,434,456 1,735,835 1,430,374

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใต้สญัญาเช่า 3,492 7,494 3,492 7,494

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 11 ถงึหน้า 29 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

11 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
อาคารอสีทว์อเตอร ์ชัน้ 23-26 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) คือ พัฒนาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลักในพื้นที่บริเวณ 
ชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขายน ้าดบิรวมถงึการผลติและขายน ้าประปา  
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัเิมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการของบรษิทั  
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผล
กระทบทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยกลุ่มกิจการได้ให้การสนับสนุนนโยบายของรฐับาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 
ดา้นสาธารณูปโภคตามมตกิารประชุมคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที ่12 มกราคม พ.ศ. 2564  ส าหรบัมาตรการดา้นน ้าประปานครหลวง และ
การประปาส่วนภูมภิาค คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหส้่วนลดค่าน ้าประปาส่วนภูมภิาค ในอตัรารอ้ยละ 10 เฉพาะบ้านทีอ่ยู่อาศยั และ
กจิการขนาดเลก็ (ไม่รวมส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ) เป็นระยะเวลา 2 เดอืน (กุมภาพนัธ์ - มนีาคม พ.ศ. 2564) เฉพาะพื้นทีป่ระปา
สตัหบี ซึ่งกลุ่มกจิการได้รบัรูผ้ลกระทบจากการใหส้่วนลดดงักล่าวไวใ้นขอ้มูลทางการเงนิแล้ว โดยผลกระทบดงักล่าวไม่มสีาระส าคญั 
ทัง้นี้กลุ่มกจิการไดด้ าเนินการขายน ้าประปาตามอตัราปกตแิล้วตัง้แต่เดอืนเมษายนเป็นต้นไป แต่อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไดใ้หค้วาม
ใส่ใจเป็นพิเศษกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่อธุรกิจน ้าประปา รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมือและแก้ไข 
ตามสถานการณ์ต่อไป  
 

3 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณี  
ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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4 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนไม่มี
ผลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรบัปรุงที่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการ 

 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัใิน
เรื่องต่อไปนี้ 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิ 
 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค านิยามของสนิทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหนี้สนิในงบการเงนิ รวมทัง้ 
ได้อธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ  
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดยปรบัปรุงค านิยามของธุรกิจใหม่  
โดยก าหนดให้การไดม้าซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัการน าเขา้และกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อน ามา
รวมกันมีส่วนอย่างมีนัยส าคญัที่ท าให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลิต”  
โดยให้ความสนใจในตวัของสนิค้าและบรกิารที่ให้กบัลูกคา้ และตดัเรื่องการอ้างองิความสามารถในการลดต้นทุนออกไป 
ซึง่ผลจากการปรบัปรุงดงักล่าวท าใหก้ารซื้อกจิการส่วนใหญ่เขา้ขา่ยเป็นการซื้อสนิทรพัยม์ากขึน้ 

 

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน โดยปรบัเปลี่ยนข้อก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง
โดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงได้ก าหนดให้กิจการ
ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  8  
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด โดยปรับปรุงค านิยามของ  
“ความมสีาระส าคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธิบายถึง
การน าความมสีาระส าคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเหล่านี้ไม่มผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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5 ประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ และ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

6 ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงานและรายได้ 
 

คณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกจิการซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ได้พจิารณาผลประกอบการของกลุ่มกจิการ 
ทีด่ าเนินธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในพื้นที่บรเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย และ 
เขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนงานที่รายงานแบ่งตามกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การขายน ้ าดิบ การผลิตและ 
ขายน ้าประปา การขายน ้าอุตสาหกรรม การบรหิารกิจการประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร ส าหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การให้เช่า
อาคารส านักงาน จะแสดงรวมในรายการอื่น ๆ 
 

กลุ่มกจิการวดัผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพจิารณาจากก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน 
 

ขอ้มลูตามส่วนงานด าเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 ธรุกิจ 
ธรุกิจ 

การผลิต  ธรุกิจ ธรุกิจ งาน     

 การขาย           และขาย           การขายน ้า การบริหาร วิศวกรรม  ตดัรายการ  
 น ้าดิบ น ้าประปา อตุสาหกรรม กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด         
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564         
รายได้         
รายไดจ้ากภายนอก 794,579 380,347 4,455 15,436 21,542 14,561 - 1,230,920 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 4,770 - - 46,530 - 8,553 (59,853) - 
รวมรายได้ 799,349 380,347 4,455 61,966 21,542 23,114 (59,853) 1,230,920 
         

ต้นทุนขายและบริการ (340,529) (258,358) (6,760) (47,250) (19,586) (19,370) 59,853 (632,000) 
         

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานของส่วนงาน 458,820 121,989 (2,305) 14,716 1,956 3,744 - 598,920 
         

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน         
รายไดอ้ื่น        6,724 
ค่าใชจ้่ายในการขาย        (1,933) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (102,387) 
ตน้ทุนทางการเงนิ        (42,287) 
ภาษีเงนิได้        (85,222) 
ก าไรสุทธิ        373,815 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 799,349 361,772 4,455 52,464 - - (4,770) 1,213,270 
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 18,575 - 9,502 21,542 23,114 (55,083) 17,650 
รวมรายได้ 799,349 380,347 4,455 61,966 21,542 23,114 (59,853) 1,230,920 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานขาย ส่วนงานบริการ   

 ธรุกิจ 
ธรุกิจ 

การผลิต  ธรุกิจ ธรุกิจ งาน     
 การขาย           และขาย           การขายน ้า การบริหาร วิศวกรรม  ตดัรายการ  
 น ้าดิบ น ้าประปา อตุสาหกรรม กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
         
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด         
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563         
รายได้         
รายไดจ้ากภายนอก 710,735 389,952 - 19,511 21,959 14,861 - 1,157,018 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 6,134 - - 64,211 - 14,603 (84,948) - 
รวมรายได้ 716,869 389,952 - 83,722 21,959 29,464 (84,948) 1,157,018 
         
ต้นทุนขายและบริการ (316,935) (271,461) - (60,584) (22,499) (28,455) 84,948 (614,986) 
         
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานของส่วนงาน 399,934 118,491 - 23,138 (540) 1,009 - 542,032 
         
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน         
รายไดอ้ื่น        13,785 
ค่าใชจ้่ายในการขาย        (2,122) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (121,779) 
ตน้ทุนทางการเงนิ        (44,258) 
ภาษีเงนิได้        (70,261) 
ก าไรสุทธิ        317,397 
         
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 716,869 373,489 -  69,281  - - (6,135) 1,153,504 
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 16,463 -  14,441  21,959 29,464 (78,813) 3,514 
รวมรายได้ 716,869 389,952 - 83,722 21,959 29,464 (84,948) 1,157,018 

 
7 มูลค่ายุติธรรม 

 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการมมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอื
ทางการเงนิระยะสัน้ ยกเว้นเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ หุ้นกู้ และเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิัทย่อย ซึ่งได้เปิดเผยมูลค่า
ยุตธิรรมในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 13 และ 15.5 ตามล าดบั 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
เงนิฝากประจ ากบัสถาบนัการเงนิ 225,017 119,063 4,370 4,320 
เงนิฝากประจ าตามขอ้ก าหนดสญัญาสมัปทาน 432,280 423,973 55,081 55,073 
 657,297 543,036 59,451 59,393 
 

9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 
 - ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 132,773 106,383 130,985 102,518 
 - ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 13,088 14,009 11,919 12,868 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 15.3)     
 - ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 209,399 172,204 199,739 164,145 
 - ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 143,165 129,841 - - 
ลูกหนี้อื่น     
- กจิการอื่น  5,970 11,099 5,965 11,098 
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 15.3) 17 3,930 12,808 17,842 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 13,975 16,540 12,770 14,291 
อื่น ๆ 729 505 729 505 
 519,116 454,511 374,915 323,267 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ลูกหนี้การคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้วสามารถแยกตามอายุลูกหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 340,991 277,098 329,629 266,406 
เกนิก าหนดไม่เกนิ 3 เดอืน 1,133 1,457 1,076 257 
เกนิก าหนด 3 - 6 เดอืน 11 2 11 - 
เกนิก าหนด 6 - 12 เดอืน 37 30 8 - 
 342,172 278,587 330,724 266,663 
 

10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 16,697,487 3,344,950 
ซื้อสนิทรพัย์ 490,982 32,406 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ (3,543) - 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (133,570) (84,484) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 17,051,356 3,292,872 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 16,500,747 53,959 
ซื้อสนิทรพัย์ 485,520 4,329 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ (3,543) - 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (125,970) (2,814) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 16,856,754 55,474 
 

ต้นทุนการกู้ยมืจ านวน 22 ล้านบาท เกิดจากเงนิกู้ยมืที่ยมืมาเฉพาะส าหรบัโครงการวางท่อ และการก่อสร้างระบบผลติน ้าประปา ได้บนัทึก
เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในการซื้อสนิทรพัย ์



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 571,692 517,117 

สนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 3,492 3,492 

ค่าเสื่อมราคา (10,395) (7,092) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 564,789 513,517 

 
12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 81,133 372,710 81,133 372,710 
ค่าพฒันาแหล่งน ้าต้นทุนโครงการก่อสรา้ง 299,000 299,000 299,000 299,000 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 26,093 26,768 8,896 9,099 
เงนิค่ามดัจ าและเงนิประกนั 2,374 2,373 - - 
ลูกหนี้อื่น 32,802 32,802 - - 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้อื่น (32,802) (32,802) - - 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 15,231 34,823 - - 
ลูกหนี้ - โครงการน ้ารไีซเคลิ 11,420 11,540 11,420 11,540 
อื่น ๆ 3,897 3,853 1,872 1,730 
 439,148 751,067 402,321 694,079 
 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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13 เงินกู้ยืม 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายการหมุนเวียน     
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 263,000 385,000 - 95,000 
   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
     ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 948,000 548,000 948,000 548,000 
   ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่า     
     ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18,608 20,540 13,272 13,221 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 1,229,608 953,540 961,272 656,221 
     
รายการไม่หมุนเวียน     
   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5,892,000 4,892,000 5,892,000 4,892,000 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่า 547,353 548,698 502,891 503,974 
   หุน้กู ้ 2,398,896 2,398,789 2,398,896 2,398,789 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 8,838,249 7,839,487 8,793,787 7,794,763 
     
รวมเงนิกูย้มื 10,067,857 8,793,027 9,755,059 8,450,984 
 
13.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 385,000 95,000 
กูย้มืเพิม่ 378,000 260,000 
จ่ายช าระคนื (500,000) (355,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 263,000 - 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่สามารถเบิกออกมาใช้ได้เป็นจ านวน 4,074 ล้านบาท 
และ 3,207 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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13.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,840,000 5,440,000 6,840,000 5,440,000 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (948,000) (548,000) (948,000) (548,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 5,892,000 4,892,000 5,892,000 4,892,000 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 5,440,000 5,440,000 
กูย้มืเพิม่ 1,400,000 1,400,000 
จ่ายช าระคนื - - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 6,840,000 6,840,000 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวทีย่งัมไิดเ้บกิออกมาใชเ้ป็นจ านวนเงนิ 1,100 ลา้นบาท 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นประเภทไม่มหีลกัประกนั ซึ่งกลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงนิต่าง ๆ รวมถึง 
การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่า 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีูลค่ายุตธิรรม จ านวน 6,814 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรม
ดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม ซึ่งใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุของสญัญาเงนิกู้ ดว้ยอตัรา
ดอกเบีย้ตลาด 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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13.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

รายละเอยีดการครบก าหนดของหนี้สนิตามสญัญาเช่ามดีงันี้ 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563  

     
จ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็น 
   หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 39,615 41,432 32,817 32,622 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 150,343 150,545 125,519 125,715 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 734,491 735,203 707,003 707,026 
 924,449 927,180 865,339 865,363 
หกั ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคต     
        ตามสญัญาเช่า (358,488) (357,942) (349,176) (348,168) 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 565,961 569,238 516,163 517,195 
     
หนี้สนิตามสญัญาเช่า     
- ส่วนทีห่มุนเวยีน 18,608 20,540 13,272 13,221 
- ส่วนทีไ่ม่หมนุเวยีน 547,353 548,698 502,891 503,974 
 565,961 569,238 516,163 517,195 
     
มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า     
ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 18,608 20,540 13,272 13,221 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 70,492 70,976 50,577 51,022 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 476,861 477,722 452,314 452,952 
 565,961 569,238 516,163 517,195 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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13.4 หุ้นกู้ 
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย: 
 
หุน้กู้ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่ดอ้ยสทิธิและไม่มหีลกัประกนัจ านวน 1,200 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบก าหนดในปี พ.ศ. 2565  
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.84 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทุก ๆ 6 เดอืน คอื วนัที ่16 มถิุนายน และวนัที ่16 ธนัวาคม 
 
หุน้กู้ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นหุน้กู้ชนิดไม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนัจ านวน 1,200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบก าหนดในปี พ.ศ. 2568  
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.18 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทุก ๆ 6 เดอืน คอื วนัที ่16 มถิุนายน และวนัที ่16 ธนัวาคม 
 
  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
หุน้กูชุ้ดที ่1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
หุน้กูชุ้ดที ่2 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
หกั  ตน้ทุนในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (1,104) (1,211) (1,104) (1,211) 
หุน้กู ้- สุทธ ิ 2,398,896 2,398,789 2,398,896 2,398,789 
 
การเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหว่างปี มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
   (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
ยอดยกมา  2,398,789 2,398,363 2,398,789 2,398,363 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กู้ 107 426 107 426 
ยอดคงเหลอื  2,398,896 2,398,789 2,398,896 2,398,789 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกู้มมีูลค่ายุติธรรม จ านวน 2,504 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้
มลูค่ายุตธิรรม ซึง่ใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุของหุน้กู ้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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14 ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลไดต้ัง้ค้างจ่ายโดยใช้วธิีการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกบัที่ใช้กบัก าไรรวมทัง้ปี 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ส าหรบัข้อมูลทางการเงนิรวม คือ อตัราร้อยละ18.57 ต่อปี (วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 : อัตราร้อยละ 18.12 ต่อปี) 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 19.22 ต่อปี (วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 18.38 ต่อปี) 
 

15 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
15.1 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยมกีารประปาส่วนภูมภิาคเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ล าดบัแรก ซึง่ถอืรอ้ยละ 40.20 ของจ านวนหุน้
ของบรษิทัทีอ่อกจ าหน่าย และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  
 
การนิคมอุตสาหกรรมถอืหุน้รอ้ยละ 4.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายของบรษิทั และมตีวัแทนเป็นคณะกรรมการของบรษิทั  
 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
ช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  
การประปาส่วนภูมภิาค ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในอตัรารอ้ยละ 40.20 และกรรมการ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในอตัรารอ้ยละ 4.57 และกรรมการ 
บรษิทั ยนูิเวอร์แซล ยทูลีติีส้ ์จ ากดั (มหาชน)  บรษิทัย่อย 
บรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จ ากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม 
บรษิทั ประปาบางปะกง จ ากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม 
บรษิทั ประปานครสวรรค์ จ ากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม 
บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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15.2 รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

รายได้จากการขายน ้าดิบ     
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 468,764 385,532 468,764 385,532 
บรษิทัย่อย - - 4,771 6,135 
 468,764 385,532 473,535 391,667 

     

รายได้จากการขายน ้าประปา     
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 307,082 308,360 33,386 46,557 
     
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 25,550 16,462 - - 
     
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 17,085 16,202 - - 
บรษิทัย่อย - - 8,553 14,602 
 17,085 16,202 8,553 14,602 
     
รายได้ดอกเบีย้     
บรษิทัย่อย - - 10,553 10,671 
     
รายได้อ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 2,703 2,702 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - - 116 
 - - 2,703 2,818 
     
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 4,909 4,736 1,822 2,049 
บรษิทัย่อย - - 46,529 64,211 
 4,909 4,736 48,351 66,260 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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15.3 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 209,399 172,204 198,649 160,280 
บรษิทัย่อย - - 1,090 3,865 

 209,399 172,204 199,739 164,145 
     

ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 143,165 129,841 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 17 3,930 - 3,913 
บรษิทัย่อย  - - 12,808 13,929 

 17 3,930 12,808 17,842 
     

เจ้าหน้ีการค้า      
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 1,724 1,892 610 742 

บรษิทัย่อย - - 23,639 23,042 

 1,724 1,892 24,249 23,784 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 77,251 52,766 3,462 1,143 

     

เงินประกนัการเช่ารบั     
บรษิทัย่อย  - - 58 58 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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15.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
 
  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 25,706 31,633 20,211 24,892 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,836 1,873 1,559 1,512 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 10 10 7 6 
 27,552 33,516 21,777 26,410 

 
15.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี - - 400,000 400,000 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - 1,200,000 1,200,000 
รวม - - 1,600,000 1,600,000 
 
บรษิทัไดใ้หเ้งนิกูย้มืระยะยาวแก่บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลิติี้ส ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,600 ลา้นบาท มรีะยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบี้ย
รอ้ยละคงทีต่่อปีโดยจ่ายช าระคนืปีละ 400 ลา้นบาท ซึง่จะเริม่จ่ายคนืงวดแรกในเดอืนสงิหาคม ปี พ.ศ. 2564  
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บรษิัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 1,603 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรม
ดงักล่าวอยู่ใน ระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม ซึ่งใชว้ธิีคดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุของสญัญาเงนิให้กู ้
ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด  

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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16 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

16.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม
พ.ศ.2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2563 

     
อาคาร และอุปกรณ์ 1,522,013 1,814,755 1,520,704 1,810,736 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 187,802 204,239 120,575 120,575 
 1,709,815 2,018,994 1,641,279 1,931,311 

 
16.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงของหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเป็นสาระส าคญัจากทีไ่ดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
คดีฟ้องร้อง 
 
บริษทั 
 
บรษิัทไดว่้าจ้างผูร้บัเหมารายหนึ่งเพื่อด าเนินการออกแบบและก่อสรา้งโครงการ Regulating Well ท่อส่งน ้าบางปะกง-บางพระ-ชลบุร ี
แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key Construction) ด าเนินการระหว่างวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556  
แต่การก่อสรา้งเกดิความเสยีหายและผูร้บัเหมาไม่ด าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาทีก่ าหนด ต่อมาเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
บรษิัทฟ้องรอ้งผู้รบัเหมาเรยีกค่าเสยีหายในคดแีพ่ง เกี่ยวกบัการผดิสญัญาจา้งและเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจ านวนทุนทรพัย์ทัง้สิ้น 
112 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้รบัเหมาได้ยื่นค าให้การและ 
ฟ้องแยง้ต่อศาลแพ่งโดยเรยีกรอ้งค่าเสยีหายบรษิทัตามค าฟ้องแยง้เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 170 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 
7.5 ต่อปี เมื่อวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยื่นค าแกฟ้้องแยง้แลว้ บรษิทัไดบ้นัทกึหนี้สนิบางส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าเสยีหาย
ทีถู่กฟ้องร้องจ านวนเงนิ 55 ล้านบาท ไวใ้นข้อมูลทางการเงนิแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งของโครงการที่บรษิัท 
ยงัไม่ไดจ้่ายช าระ ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลแพ่งในชัน้ไกล่เกลี่ยคดขีอ้พพิาท โดยศาลแพ่งไดเ้ลื่อนนัดหมาย
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทออกไปอย่างไม่มกี าหนด เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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17 ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน ้า 
 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการปรบัอัตราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน ้ า  
2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัต้องจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้บั
หน่วยงานของรฐัในเบื้องต้นเป็นอตัราร้อยละของรายได้จากการขายน ้าดบิในโครงการฯตัง้แต่ปีที่เริม่เข้าด าเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ
หากการพจิารณาไดข้อ้ยุตใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราที่บรษิัทไดช้ าระค่าตอบแทนไวแ้ล้ว บรษิทัจะต้องยนิยอมช าระเพิม่เตมิจนครบถ้วน
ในครัง้เดยีว หรอืหากไดข้อ้ยุตใินอตัราทีต่ ่ากว่า หน่วยงานรฐัดงักล่าวยนิยอมคนืส่วนทีช่ าระไวเ้กนิโดยการหกักลบลบหนี้กบัผลประโยชน์
ตอบแทนในปีต่อๆไป 
 
เมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรฐัดังกล่าวได้มีหนังสือถึงบริษัทแจ้งว่า การด าเนินการจัดให้บริษัท เช่าหรือบริหาร
โครงการฯข้างต้น รวมทัง้การก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน  
เขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัท และเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  
ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเช่าท่อส่งน ้าโดยไม่ตอ้งใชว้ธิปีระมลู  
 
ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทและหน่วยงานรฐัดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดอัตราค่าตอบแทน โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 บรษิัทได้มีหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานรฐัว่าบรษิัทยินดทีี่จะช าระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรอืบรหิาร เป็นอัตราร้อยละของ
รายได้จากการขายน ้าดบิในอตัราที่สูงขึ้นส าหรบัปีปัจจุบนั และคงอตัราเดมิส าหรบัปีที่ผ่านมา  ซึ่งหน่วยงานรฐัดงักล่าวได้ม ีหนังสอื 
ลงวนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจ้งมายังบริษัทว่าจะต้องน าข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน 
ตามพระราชบญัญัตกิารให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 และน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป โดยในระหว่าง
การรอผลการพจิารณา หน่วยงานรฐัดงักล่าวไม่ขดัขอ้งทีบ่รษิทัจะช าระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอตัราใหม่ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัไดบ้นัทกึค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงนิโดยเปลี่ยนเป็นใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งฝ่ายบรหิาร
พจิารณาว่าเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
 
เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงานรฐัมหีนังสอืแจ้งมายงับรษิัทว่า โครงการท่อส่งน ้าของบรษิัทเป็นโครงสรา้งพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัจะต้องว่าจา้ง 
ที่ปรกึษาเพื่อร่วมจดัท ารายงานการศึกษาและวเิคราะห์โครงการร่วมลงทุนให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญตัิการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2563 ที่ปรกึษาที่ไดร้บัการว่าจา้งจาก
หน่วยงานรฐัดงักล่าว ไดส้่งหนังสอืขอขอ้มูลจากบรษิทัเพื่อน าไปประกอบการจดัท ารายงานการศกึษาและวเิคราะห์โครงการร่วมลงทุน
ตามขัน้ตอนดงักล่าวขัน้ตน้ 
  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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18 ข้อมูลเก่ียวกบัการขายน ้าดิบแยกตามโครงข่าย 
 
หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งทีเ่ป็นเจา้ของท่อส่งน ้า ก าหนดใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการขายน ้าดบิแยกตามโครงข่าย เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การขายน ้าดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน ้า 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายได้จากการขายน ้าดิบทัง้หมด   
   โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - มาบตาพุด 298,365 218,038 
   โครงขา่ยท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด 243,495 262,463 
   โครงขา่ยท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ี 230,505 198,481 
   โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ 89,660 93,605 
รวม 862,025 772,587 
   

หกั  รายได้จากการขายน ้าดิบเพ่ือน าไปผลิตน ้าประปา   
   โครงขา่ยท่อส่งน ้าดอกกราย - มาบตาพุด (41,756) (35,212) 
   โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองปลาไหล - หนองคอ้ (20,920) (20,506) 

รวมรายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 799,349 716,869 
 
รายไดจ้ากการขายน ้าดบิในโครงขา่ยท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 
 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   
โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 142,472 111,272 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 38,393 35,574 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าฉะเชงิเทรา 49,640 51,635 
รวม 230,505 198,481 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

29 

สดัส่วนปริมาณการขายน ้าดิบแก่ผู้ใช้น ้าแต่ละประเภท 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ 

   
นิคมอุตสาหกรรม 52 56 
การประปา 30 24 
โรงงานทัว่ไป 18 20 
รวม  100 100 

 
19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงิน 

 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  พ.ศ. 2563  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจ านวน 665 ล้านบาท โดยบรษิัทได้จ่ายเป็นเงนิปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงนิ 266 ล้านบาทในวนัที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 และจะจ่ายเงนิปันผลที่เหลือ 
ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท เป็นจ านวนเงนิ 399 ลา้นบาท ในวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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