
บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

(บรษิทั) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั 

(มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด

เฉพาะกจิการสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของ

กิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบั

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 18 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ําที่หน่วยงานของรฐั 

แหง่หนึ่งอยูร่ะหวา่งการพจิารณาการจดัใหบ้รษิทัเชา่หรอืบรหิารโครงการ และการพจิารณาอตัราผลตอบแทน ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ในภายหลงั ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

วิเชียร  ก่ิงมนตรี 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 

กรุงเทพมหานคร 

10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 119,873 293,434 18,579 238,314

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 8 590,395 614,309 70,456 70,010

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 9 502,429 458,215 342,847 317,185

สนิคา้คงเหลอื 40,977 49,637 25,718 36,175

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 

   - สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16.5 - - 400,000 400,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 27,887 31,126 10,225 18,809

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,281,561 1,446,721 867,825 1,080,493

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 510,000 510,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 16.5 - - 800,000 800,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 184,639 188,259 152,846 156,783

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 17,768,512 17,699,689 17,582,238 17,507,796

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 11 525,947 544,972 457,632 470,609

ค่าความนิยม 103,283 103,283 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 10 3,040,497 3,147,055 102,775 88,299

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 18,181 16,762 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 12 554,510 542,132 519,078 508,401

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 22,195,569 22,242,152 20,124,569 20,041,888

รวมสินทรพัย ์ 23,477,130 23,688,873 20,992,394 21,122,381

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

         (                                                                )                     (                                                                )
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13.1 477,000 395,000 147,000 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 101,296 172,446 101,460 126,292

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวร 104,817 139,175 104,220 123,926

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   - สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13.2 1,126,500 1,108,000 1,126,500 1,108,000

หุน้กู ้- สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13.3 - 1,199,886 - 1,199,886

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สว่นทีถ่งึกําหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13.4 40,825 30,884 29,067 20,210

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 117,567 98,758 88,996 71,032

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 162,709 174,621 113,238 133,128

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 148,394 148,385 93,324 98,728

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,279,108 3,467,155 1,803,805 2,881,202

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 5,607,500 6,284,000 5,607,500 6,284,000

หุน้กู้ 13.3 2,796,833 1,199,345 2,796,833 1,199,345

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 13.4 512,157 530,270 458,143 466,964

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 291,126 306,443 63,718 65,562

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 251,001 248,237 177,078 175,963

ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 51,637 48,749 - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 159,339 177,714 144,411 160,881

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 9,669,593 8,794,758 9,247,683 8,352,715

รวมหน้ีสิน 11,948,701 12,261,913 11,051,488 11,233,917

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

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

   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 2,138,522 2,138,522 2,138,522 2,138,522

กําไรสะสม

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

                   - ทุนสาํรองสมัปทาน 471,173 454,235 59,755 55,838

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,932,032 6,842,650 5,912,404 5,862,649

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ - 1,230 - 1,230

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,371,952 11,266,862 9,940,906 9,888,464

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 156,477 160,098 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,528,429 11,426,960 9,940,906 9,888,464

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 23,477,130 23,688,873 20,992,394 21,122,381

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิ 716,249 783,994 723,839 790,179

รายไดจ้ากการขายน้ําประปา 356,828 364,067 90,845 90,927

รายไดจ้ากการขายน้ําอุตสาหกรรม 16,090 5,183 16,090 5,183

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 26,761 19,926 - -

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 35,060 32,777 22,625 21,844

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,150,988 1,205,947 853,399 908,133

รายไดอ้ื่น 53,695 5,683 88,892 51,288

รวมรายได้ 1,204,683 1,211,630 942,291 959,421

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายน้ําดบิ (354,619) (378,665) (360,817) (383,400)

ตน้ทุนขายน้ําประปา (246,135) (248,866) (80,757) (83,075)

ตน้ทุนขายน้ําอุตสาหกรรม (33,414) (19,377) (33,414) (19,377)

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน (26,761) (19,926) - -

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร (29,676) (26,168) (19,451) (18,230)

รวมต้นทนุขายและบริการ (690,605) (693,002) (494,439) (504,082)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (2,898) (2,360) (2,223) (1,851)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (135,597) (124,893) (101,645) (92,618)

ตน้ทุนทางการเงนิ (64,817) (50,781) (62,884) (49,522)

รวมค่าใช้จ่าย (893,917) (871,036) (661,191) (648,073)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 310,766 340,594 281,100 311,348

ภาษเีงนิได้ (55,044) (59,553) (44,505) (48,241)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 255,722 281,041 236,595 263,107

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น :

   รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลกูคา้ (383) (846) (383) (846)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (383) (846) (383) (846)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 255,339 280,195 236,212 262,261

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 253,633 278,152 236,595 263,107

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 2,089 2,889 - -

255,722 281,041 236,595 263,107

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 253,250 277,306 236,212 262,261

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 2,089 2,889 - -

255,339 280,195 236,212 262,261

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.15 0.17 0.14 0.16

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

หมายเหต ุ พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

รายได้ 16.2

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิ 1,448,432 1,578,573 1,462,169 1,589,528

รายไดจ้ากการขายน้ําประปา 689,551 725,839 173,409 175,505

รายไดจ้ากการขายน้ําอุตสาหกรรม 29,476 9,638 29,476 9,638

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 47,760 48,003 - -

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 73,232 74,814 44,696 46,958

รวมรายได้จากการขายและบริการ 2,288,451 2,436,867 1,709,750 1,821,629

รายไดอ้ื่น 60,008 12,407 103,001 67,168

รวมรายได้ 2,348,459 2,449,274 1,812,751 1,888,797

ค่าใช้จ่าย 16.2

ตน้ทุนขายน้ําดบิ (691,523) (715,936) (702,322) (723,929)

ตน้ทุนขายน้ําประปา (477,764) (478,660) (155,064) (159,172)

ตน้ทุนขายน้ําอุตสาหกรรม (54,353) (26,137) (54,353) (26,137)

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน (47,760) (48,003) - -

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บรกิาร (63,909) (56,266) (38,783) (35,075)

รวมต้นทนุขายและบริการ (1,335,309) (1,325,002) (950,522) (944,313)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (5,291) (4,293) (4,064) (3,560)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (262,837) (227,280) (191,552) (168,085)

ตน้ทุนทางการเงนิ (120,147) (93,068) (116,216) (90,320)

รวมค่าใช้จ่าย (1,723,584) (1,649,643) (1,262,354) (1,206,278)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 624,875 799,631 550,397 682,519

ภาษเีงนิได้ 14 (115,696) (144,775) (97,435) (119,597)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 509,179 654,856 452,962 562,922

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น :

   รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลกูคา้ (1,230) (1,693) (1,230) (1,693)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (1,230) (1,693) (1,230) (1,693)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 507,949 653,163 451,732 561,229

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 505,610 648,829 452,962 562,922

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 3,569 6,027 - -

509,179 654,856 452,962 562,922

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 504,380 647,136 451,732 561,229

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 3,569 6,027 - -

507,949 653,163 451,732 561,229

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.30 0.39 0.27 0.34

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยส์ินที่ได้ รวม รวม

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน ทนุสาํรอง ทนุสาํรอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอื่นของ ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าห ุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที่ 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

เงนิปันผลจา่ย - - - - (399,294) - - (399,294) (9,826) (409,120)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 20,382 (20,382) - - - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 648,829 (1,693) (1,693) 647,136 6,027 653,163

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 1,663,725 2,138,522 166,500 437,916 6,739,862 2,923 2,923 11,149,448 163,791 11,313,239

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 1,663,725 2,138,522 166,500 454,235 6,842,650 1,230 1,230 11,266,862 160,098 11,426,960

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - (399,290) - - (399,290) (7,190) (406,480)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 16,938 (16,938) - - - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 505,610 (1,230) (1,230) 504,380 3,569 507,949

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565 1,663,725 2,138,522 166,500 471,173 6,932,032 - - 11,371,952 156,477 11,528,429

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยส์ินที่ได้ รวม

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน ทนุสาํรอง ทนุสาํรอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไมไ่ด้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที่ 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

เงนิปันผลจา่ย - - - - (399,294) - - (399,294)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 3,097 (3,097) - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 562,922 (1,693) (1,693) 561,229

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 1,663,725 2,138,522 166,500 55,534 5,766,471 2,923 2,923 9,793,675

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 1,663,725 2,138,522 166,500 55,838 5,862,649 1,230 1,230 9,888,464

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - (399,290) - - (399,290)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 3,917 (3,917) - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 452,962 (1,230) (1,230) 451,732

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565 1,663,725 2,138,522 166,500 59,755 5,912,404 - - 9,940,906

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

หมายเหต ุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 624,875 799,631 550,397 682,519

รายการปรบักระทบกาํไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสญู 57 57 55 -

คา่เสือ่มราคา 347,976 294,194 326,838 273,484

คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 175,291 170,920 7,224 5,936

รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากลกูคา้ (1,230) (1,693) (1,230) (1,693)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 414 (23) 181 (13)

ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 2,887 10,254 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 13,165 12,820 9,219 8,928

เงนิปันผลรบั - - (32,487) (34,527)

รายไดด้อกเบีย้ (3,161) (4,768) (17,205) (23,628)

ดอกเบีย้จ่าย 114,934 92,386 111,007 89,639

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในเงินทุนหมนุเวียน 1,275,208 1,373,778 953,999 1,000,645

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (42,619) (64,544) (24,065) (44,041)

สนิคา้คงเหลอื 8,660 26,593 10,457 24,762

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 10,256 26,139 8,365 8,143

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (1,237) 21,075 465 446

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (71,150) (35,732) (24,832) (44,637)

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย (12,290) (33,619) (20,270) (35,205)

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (128) 24,781 (5,531) 30,902

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (10,401) (1,376) (8,104) (969)

จ่ายประมาณการหน้ีสนิระยะยาว - (4,436) - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (18,375) (1,717) (16,470) (1,022)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,137,924 1,330,942 874,014 939,024

จ่ายภาษเีงนิได้ (121,103) (97,626) (81,314) (51,571)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,016,821 1,233,316 792,700 887,453

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

หมายเหต ุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (368,251) (347,830) (446) (617)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 392,165 325,237 - -

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 3,445 4,377 17,246 22,735

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - 32,487 34,527

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 3,140 6,100 3,140 6,051

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์าวรและจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสรา้ง (401,592) (751,909) (392,227) (743,891)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (84,042) (67,861) (21,701) (14,119)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้สาํหรบัเงนิกูย้มืทีต่ ัง้ขึน้เป็นทุน (23,470) (41,828) (23,470) (41,828)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (478,605) (873,714) (384,971) (737,142)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13.1 679,000 408,000 294,000 260,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13.1 (597,000) (648,000) (147,000) (355,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 1,490,000 1,400,000 1,490,000 1,400,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 (2,148,000) (148,000) (2,148,000) (148,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้- สทุธิ 13.3 1,597,369 - 1,597,369 -

เงนิสดจ่ายชาํระจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 13.3 (1,200,000) - (1,200,000) -

เงนิสดจ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (8,274) (7,424) (65) (2,283)

เงนิปันผลจ่าย (406,352) (408,997) (399,165) (399,171)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (118,520) (87,884) (114,603) (84,919)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (711,777) 507,695 (627,464) 670,627

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (173,561) 867,297 (219,735) 820,938

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 293,434 65,687 238,314 11,246

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 119,873 932,984 18,579 832,184

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 106,578 1,738,545 105,981 1,735,466

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 101 20,082 101 20,082

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 

 

อาคารอสีทว์อเตอร ์ชัน้ 23-26 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

การดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบรษิัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในพื้นที่บริเวณ 

ชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขายน้ําดบิรวมถงึการผลติและขายน้ําประปา  

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัเิมื่อวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบ

อาํนาจจากคณะกรรมการของบรษิทั  

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

การเข้าร่วมคดัเลือกเอกชน เพื่อการบริหารจดัการระบบท่อส่งน้ํา 

 

เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมการคดัเลอืกเอกชน ตามประกาศเชญิชวน ฉบบัลงวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เพือ่การบรหิารจดัการและดาํเนินกจิการระบบท่อสง่น้ําสายหลกัในภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย 1) โครงการท่อสง่น้ําดอกกราย 2) โครงการ

ท่อส่งน้ําหนองปลาไหล-หนองค้อ และ 3) โครงการท่อส่งน้ําหนองค้อ-แหลมฉบงั (ระยะที่ 2) ตามที่หน่วยงานรฐัได้ดําเนินการตาม

พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2562 และกฏกระทรวงทีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2564 เพือ่การบรหิารจดัการและดาํเนนิกจิการระบบทอ่สง่น้ําสายหลกั

ในภาคตะวนัออกดงักล่าว โดยบรษิทัไดย้ื่นขอ้เสนอในวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ต่อมาเมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2564 หน่วยงานรฐั 

ได้ออกหนังสอืแจง้ยกเลกิขอ้เสนอการคดัเลอืกเอกชนดงักล่าวขา้งต้น และออกหนังสอืเชญิให้บรษิทัดําเนินการยื่นขอ้เสนอใหม่อกีครัง้ 

ในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัไดย้ืน่ขอ้เสนอเขา้รว่มการคดัเลอืกครัง้ใหมน่ี้ เมือ่วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2564  

 

เมือ่วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2565 หน่วยงานรฐั ไดอ้อกหนงัสอืแจง้ผลการคดัเลอืกวา่เอกชนรายอื่นเป็นผูไ้ดร้บัสทิธบิรหิารจดัการและดาํเนิน

กจิการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในภาคตะวนัออกดงักล่าว พรอ้มทัง้แจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึขัน้ตอนดําเนินการจดัทําสรุปรายการทรพัยส์นิ  

เพื่อการส่งมอบทรพัยส์นิของโครงการท่อส่งน้ําหนองปลาไหล-หนองคอ้ และโครงการท่อส่งน้ําหนองคอ้-แหลมฉบงั (ระยะที ่2) ใหห้น่วยงานรฐั 

ทัง้นี้บรษิทัอยูใ่นระหวา่งประสานงานกบัหน่วยงานรฐั เพือ่รว่มดาํเนินการตามขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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คดีความฟ้องร้องการเปิดประมูลการเช่าท่อ 
 

เมื่อวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานรฐัและคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งต่อศาล

ปกครองกลาง เพือ่ขอใหศ้าลมคีาํพพิากษา ดงันี้ 
 

1. ใหเ้พกิถอนมตหิรอืคําสัง่ทีแ่จง้ยกเลกิการคดัเลอืกเอกชน ตามประกาศเชญิชวนเอกชน ฉบบัลงวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

และใหด้าํเนินการคดัเลอืกเอกชนตามเดมิ พรอ้มประกาศผลเอกชนผูไ้ดร้บัการประเมนิคดัเลอืกต่อไป  

2. ใหเ้พกิถอนประกาศพรอ้มหนงัสอืเชญิชวน ฉบบัลงวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 

3. ใหห้น่วยงานรฐัและคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง หยุดการกระทําใด ๆ ตามกระบวนการคดัเลอืกเอกชนตามประกาศฉบบัลงวนัที ่ 

10 กนัยายน พ.ศ. 2564 

4. ใหเ้พกิถอนมตทิีใ่หค้วามเหน็ชอบผลการคดัเลอืกเอกชน เมือ่วนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 

โดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาคดขีองศาลปกครองกลาง 
 

เมือ่วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดย้ืน่คาํรอ้งขอเกีย่วกบัวธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษาดงักล่าวไวต่้อศาลปกครองกลาง ต่อมา 

บรษิทัไดร้บัคาํสัง่ศาลปกครองกลางฉบบัลงวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 แจง้ว่าศาลปกครองกลางมคีาํสัง่ยกคาํรอ้งขอเกีย่วกบัวธิกีาร

ชัว่คราวก่อนการพพิากษาทีไ่ดย้ืน่ขอต่อศาลปกครองกลาง และเมื่อวนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดย้ื่นคํารอ้งขอเกีย่วกบัวธิกีาร

ชัว่คราวก่อนการพพิากษาต่อศาลปกครองกลางอกีครัง้ อย่างไรก็ตามศาลปกครองกลางได้มคีําสัง่ยกคําร้องขอดงักล่าว เมื่อวนัที่  

12 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ยื่นคําร้องขอเกี่ยวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองกลางให้ระงบัการ

ดําเนินการลงนามในสญัญาโครงการบรหิารจดัการและดําเนินกจิการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในภาคตะวนัออกระหว่างหน่วยงานรฐัและ

เอกชนผูไ้ดร้บัสทิธใินวนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2565 โดยในวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางมคีําสัง่เกี่ยวกบัวธิกีารชัว่คราว 

ก่อนการพพิากษาใหทุ้เลาการบงัคบัการดาํเนินการตามประกาศเชญิชวนเพือ่การบรหิารจดัการและดาํเนินกจิการระบบท่อสง่น้ําสายหลกัใน

ภาคตะวนัออก ฉบบัลงวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมผีลใหร้ะงบัการดําเนินการลงนามในสญัญาดงักล่าว ไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่า

ศาลจะมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่เป็นอยา่งอื่น 
 

3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กาํหนด

เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณ ี

ทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

6 ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงานและรายได้ 

 

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกจิการซึ่งประกอบไปดว้ย กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ ไดพ้จิารณาผลประกอบการของกลุ่มกจิการ 

ทีด่ําเนินธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย และ 

เขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนงานที่รายงานแบ่งตามกิจกรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย การขายน้ําดิบ การผลิตและ 

ขายน้ําประปา การขายน้ําอุตสาหกรรม การบรหิารกจิการประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร สําหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การใหเ้ช่า

อาคารสาํนกังาน จะแสดงรวมในรายการอื่น  ๆ
 

กลุ่มกจิการวดัผลการดาํเนินงานของแต่ละสว่นงานโดยพจิารณาจากกาํไรจากการดาํเนินงานของสว่นงาน 
 

ขอ้มลูตามสว่นงานดาํเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานขาย  ส่วนงานบริการ   

 ธรุกิจ 

ธรุกิจ 

การผลิต  ธรุกิจ  ธรุกิจ งาน     

 การขาย           และขาย           การขายน้ํา  การบริหาร วิศวกรรม  ตดัรายการ  

 น้ําดิบ น้ําประปา อตุสาหกรรม  กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ          

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565          

รายได้          

รายไดจ้ากภายนอก 1,448,432 725,789 29,476  28,309 32,488 23,957 - 2,288,451 

รายไดร้ะหว่างสว่นงาน 13,737 - -  91,391 - 17,534 (122,662) - 

รวมรายได้ 1,462,169 725,789 29,476  119,700 32,488 41,491 (122,662) 2,288,451 

          

ต้นทุนขายและบริการ (702,322) (535,009) (54,353)  (105,185) (33,225) (27,877) 122,662 (1,335,309) 

          

กําไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงาน          

   ของสว่นงาน 759,847 190,780 (24,877)  14,515 (737) 13,614 - 953,142 

          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน          

รายไดอ้ื่น         60,008 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (5,291) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร         (262,837) 

ตน้ทนุทางการเงนิ         (120,147) 

ภาษเีงนิได ้         (115,696) 

กาํไรสทุธิ         509,179 

          

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้          

- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 1,462,169 689,551 29,476  108,178 - - (13,738) 2,275,636 

- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 36,238 -  11,522 32,488 41,491 (108,924) 12,815 

รวมรายได้ 1,462,169 725,789 29,476  119,700 32,488 41,491 (122,662) 2,288,451 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานขาย  ส่วนงานบริการ   

 ธรุกิจ 

ธรุกิจ 

การผลิต  ธรุกิจ  ธรุกิจ งาน     

 การขาย           และขาย           การขายน้ํา  การบริหาร วิศวกรรม  ตดัรายการ  

 น้ําดิบ น้ําประปา อตุสาหกรรม  กิจการประปา บริการ อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ          

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564          

รายได้          

รายไดจ้ากภายนอก 1,578,573 758,388 9,638  27,079 37,035 26,154 - 2,436,867 

รายไดร้ะหว่างสว่นงาน 10,955 - -  95,888 - 17,092 (123,935) - 

รวมรายได้ 1,589,528 758,388 9,638  122,967 37,035 43,246 (123,935) 2,436,867 
          

ต้นทุนขายและบริการ (723,930) (530,723) (26,137)  (95,021) (34,352) (38,774) 123,935 (1,325,002) 
          

กําไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงานของสว่นงาน 865,598 227,665 (16,499)  27,946 2,683 4,472 - 1,111,865 
          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน          

รายไดอ้ื่น         12,407 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (4,293) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร         (227,280) 

ตน้ทนุทางการเงนิ         (93,068) 

ภาษเีงนิได ้         (144,775) 

กาํไรสทุธิ         654,856 
          

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้          

- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 1,589,528 725,839 9,638  107,513 - - (10,956) 2,421,562 

- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 32,549 -  15,454 37,035 43,246 (112,979) 15,305 

รวมรายได้ 1,589,528 758,388 9,638  122,967 37,035 43,246 (123,935) 2,436,867 
 

7 มูลค่ายติุธรรม 
 

มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ีเนื่องจากสว่นใหญ่เป็นเครือ่งมอื

ทางการเงนิระยะสัน้ ยกเวน้เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ หุน้กู้ และเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย ซึ่งไดเ้ปิดเผยมูลค่า

ยุตธิรรมในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 13.2 13.3 และ 16.5 ตามลาํดบั 
 

8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่าย 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

เงนิฝากประจาํกบัสถาบนัการเงนิ 112,783 153,215 8,065 11,536 

เงนิฝากประจาํตามขอ้กาํหนดสญัญาสมัปทาน 477,612 461,094 62,391 58,474 

รวม 590,395 614,309 70,456 70,010 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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9 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน  

 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 

- สว่นทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 135,742 123,295 133,770 121,064 

- สว่นทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็ 15,982 13,785 14,792 12,985 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3)     

- สว่นทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 177,645 160,425 169,957 150,562 

- สว่นทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็ 144,671 129,116 - - 

ลกูหนี้อื่น     

- กจิการอื่น  3,698 880 3,698 878 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 20 12 11,615 13,197 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 22,801 29,739 7,145 17,536 

อื่น ๆ 1,870 963 1,870 963 

รวม 502,429 458,215 342,847 317,185 

 

ลกูหนี้การคา้สว่นทีเ่รยีกเกบ็แลว้สามารถแยกตามอายุลกูหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 312,858 283,647 303,251 271,619 

เกนิกาํหนดไมเ่กนิ 3 เดอืน 476 22 470 - 

เกนิกาํหนด 3 - 6 เดอืน 4 1 - - 

เกนิกาํหนด 6 - 12 เดอืน 43 44 - 1 

เกนิกาํหนดมากกวา่ 12 เดอืน 6 6 6 6 

รวม 313,387 283,720 303,727 271,626 

 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 17,699,689 3,147,055 

ซือ้สนิทรพัย ์ 441,691 69,462 

จดัประเภทรายการใหม ่ 729 (729) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (48,220) - 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจาํหน่าย (325,377) (175,291) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 17,768,512 3,040,497 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 17,507,796 88,299 

ซือ้สนิทรพัย ์ 432,399 21,700 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (47,974) - 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจาํหน่าย (309,983) (7,224) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 17,582,238 102,775 

 

ต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 27 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเฉพาะสําหรับโครงการวางท่อ และการก่อสร้างระบบผลิตน้ําประปา  

ไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยร์วมอยูใ่นการซือ้สนิทรพัย ์

 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ  

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 544,972 470,609 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 101 101 

คา่เสือ่มราคา (19,126) (13,078) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 525,947 457,632 

 

12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสรา้ง 153,959 186,157 153,959 186,157 

คา่พฒันาแหล่งน้ําตน้ทุนโครงการก่อสรา้ง 299,000 299,000 299,000 299,000 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 25,001 25,052 8,966 9,168 

เงนิมดัจาํและเงนิประกนั 2,399 2,435 - - 

     

ลกูหนี้อื่น 32,802 32,802 - - 

หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - ลกูหนี้อื่น (32,802) (32,802) - - 

 - - - - 

     

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 14,918 12,915 - - 

ลกูหนี้ - โครงการน้ําอุตสาหกรรม 43,097 - 43,097 - 

ลกูหนี้ - โครงการน้ํารไีซเคลิ 10,783 11,045 10,783 11,045 

อื่น ๆ 5,353 5,528 3,273 3,031 

รวม 554,510 542,132 519,078 508,401 

 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืม 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

รายการหมุนเวียน     

   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 477,000 395,000 147,000 - 

   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

     ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,126,500 1,108,000 1,126,500 1,108,000 

   สว่นของหุน้กู ้     

     ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 1,199,886 - 1,199,886 

   สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่     

     ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 40,825 30,884 29,067 20,210 

รวมสว่นทีห่มนุเวยีน 1,644,325 2,733,770 1,302,567 2,328,096 
     

รายการไม่หมุนเวียน     

   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5,607,500 6,284,000 5,607,500 6,284,000 

   หุน้กู ้ 2,796,833 1,199,345 2,796,833 1,199,345 

   หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 512,157 530,270 458,143 466,964 

รวมสว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 8,916,490 8,013,615 8,862,476 7,950,309 
     

รวมเงนิกูย้มื 10,560,815 10,747,385 10,165,043 10,278,405 
 

13.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 (ตรวจสอบแลว้) 395,000 - 

กูย้มืเพิม่ 679,000 294,000 

จ่ายชาํระคนื (597,000) (147,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 477,000 147,000 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีส่ามารถเบกิออกมาใชไ้ดเ้ป็นจํานวน 3,360 ลา้นบาท 

และ 2,560 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.90 ถงึรอ้ยละ 1.60 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 1.35 ถงึรอ้ยละ 1.60 ต่อปี) 

และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม   



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,734,000 7,392,000 

หกั  สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (1,126,500) (1,108,000) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 5,607,500 6,284,000 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 (ตรวจสอบแลว้) 7,392,000 

กูย้มืเพิม่ 1,490,000 

จ่ายชาํระคนื (2,148,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 6,734,000 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวทีย่งัมไิดเ้บกิออกมาใชเ้ป็นจาํนวนเงนิ 1,110 ลา้นบาท 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิทัเป็นประเภทไม่มหีลกัประกนั ซึ่งบรษิทัต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิต่างๆ รวมถึงการดํารง

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 2 เท่า และการดาํรงอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 2 เท่า  

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เท่ากับร้อยละ 1.40 ถึงร้อยละ 3.83  

(พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 1.00 ถงึรอ้ยละ 3.83)  

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีลูคา่ยุตธิรรม จาํนวน 6,663 ลา้นบาท มลูคา่ยุตธิรรม

ดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม ซึง่ใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสทุธใินอนาคตตลอดอายุของสญัญาเงนิกู ้ดว้ยอตัรา

ดอกเบีย้ตลาด 

 

 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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13.3 หุ้นกู้ 
 

บรษิทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไมด่อ้ยสทิธแิละไมม่หีลกัประกนั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

      (หน่วย: พนับาท) 

 

     ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัรา     (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ดอกเบีย้    มูลค่าท่ีตราไว ้ 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

หุ้นกู้ (ร้อยละต่อปี) อาย ุ วนัครบกาํหนด กาํหนดจ่ายดอกเบีย้ (บาทต่อหน่วย) พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
        

หุน้กู ้ครัง้ที ่1/2558 ชุดที ่1 3.84 7 ปี 16 มถุินายน  ทุก 6 เดอืน คอื วนัที ่16 มถุินายน 1,000 - 1,200,000 

   พ.ศ. 2565 และวนัที ่16 ธนัวาคม    

หุน้กู ้ครัง้ที ่1/2558 ชุดที ่2 4.18 10 ปี 16 มถุินายน  ทุก 6 เดอืน คอื วนัที ่16 มถุินายน 1,000 1,200,000 1,200,000 

   พ.ศ. 2568 และวนัที ่16 ธนัวาคม    

หุน้กู ้ครัง้ที ่1/2565 ชุดที ่1 3.53 5 ปี 31 พฤษภาคม  ทุก 6 เดอืน คอื วนัที ่31 พฤษภาคม 1,000 850,000 - 

   พ.ศ. 2570 และวนัที ่30 พฤศจกิายน    

หุน้กู ้ครัง้ที ่1/2565 ชุดที ่2 4.52 10 ปี 31 พฤษภาคม  ทุก 6 เดอืน คอื วนัที ่31 พฤษภาคม 1,000 750,000 - 

   พ.ศ. 2575 และวนัที ่30 พฤศจกิายน    

หุน้กู ้- ราคาตามมลูค่า      2,800,000 2,400,000 

หกั  ตน้ทุนในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี   (3,167) (769) 

หุน้กู ้- สุทธ ิ  2,796,833 2,399,231 

หกั  สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี  - (1,199,886) 

หุน้กูส้ว่นทีค่รบกําหนดหลงัจากหนึ่งปี  2,796,833 1,199,345 
 

เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดเ้สนอขายหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2565 ชุดที ่1 และชุดที ่2 ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและหรอืผู้ลงทุน

รายใหญ่ และเมือ่วนัที ่16 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2558 ชุดที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ตามกาํหนด 
 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหวา่งงวด มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   

ยอดยกมา  2,399,231 2,398,789 

ออกหุน้กูเ้พิม่ 1,600,000 - 

คา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ (2,631) - 

การจ่ายคนืหุน้กู ้ (1,200,000) - 

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ 233 442 

ยอดคงเหลอื  2,796,833 2,399,231 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 หุน้กูม้มีลูค่ายุตธิรรม จํานวน 2,875 ลา้นบาท มลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของลําดบัชัน้

มลูคา่ยุตธิรรม ซึง่ใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสทุธใินอนาคตตลอดอายุของหุน้กู ้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด 
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13.4 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

รายละเอยีดการครบกาํหนดของหนี้สนิตามสญัญาเชา่มดีงันี้ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564  
     

จาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็น 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

ครบกาํหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 61,069 51,622 47,437 38,837 

ครบกาํหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 161,973 173,338 122,900 126,906 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 634,313 650,804 612,325 625,995 

รวม 857,355 875,764 782,662 791,738 

หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคต     

        ตามสญัญาเชา่ (304,373) (314,610) (295,452) (304,564) 

มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 552,982 561,154 487,210 487,174 

     

หนี้สนิตามสญัญาเชา่     

- สว่นทีห่มนุเวยีน 40,825 30,884 29,067 20,210 

- สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 512,157 530,270 458,143 466,964 

รวม 552,982 561,154 487,210 487,174 

     

มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า     

ครบกาํหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 40,825 30,884 29,067 20,210 

ครบกาํหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 89,985 99,776 55,599 58,546 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 422,172 430,494 402,544 408,418 

รวม 552,982 561,154 487,210 487,174 

 

14 ภาษีเงินได้ 

 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บักาํไรรวมทัง้ปี 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ สําหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวม คอื อตัรารอ้ยละ 18.52 ต่อปี (วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : อตัรารอ้ยละ 18.11 ต่อปี) 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 17.70 ต่อปี (วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : อตัรารอ้ยละ 17.52 ต่อปี) 
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15 เงินปันผลจ่าย 

 

บริษทั 

 

เมือ่วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของบรษิทั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้จํานวน 699 ล้านบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัรา 

หุ้นละ 0.18 บาท เป็นจํานวนเงนิ 300 ล้านบาท ในวนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2564 และได้จ่ายเงนิปันผลทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท  

เป็นจาํนวนเงนิ 399 ลา้นบาท ในวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

 

บริษทัย่อยทางอ้อม 

 

เมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิทั เอก็คอมธารา จํากดั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 

พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 5.20 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้จํานวน 179 ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้่ายเป็นเงนิปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 4.05 บาท เป็นจํานวนเงนิ 140 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 และไดจ้่ายเงนิปันผลทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท เป็น

จํานวนเงนิ 39 ล้านบาท ในวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้รษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติี้ส ์จํากดั (มหาชน) จํานวน  

35 ลา้นบาท และจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมจาํนวน 4 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั เอก็คอมธารา จํากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลประจํา

ไตรมาสหนึ่ง ปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้นจํานวน 33 ล้านบาท ซึ่งจ่ายในวันที่  

22 มถิุนายน พ.ศ. 2565 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้รษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 30 ลา้นบาท และจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมจาํนวน 3 ลา้นบาท 

 

16 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

16.1 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 

ช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

การประปาสว่นภมูภิาค ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในอตัรารอ้ยละ 40.20 และกรรมการ 

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในอตัรารอ้ยละ 4.57 และกรรมการ 

บรษิทั ยนูเิวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จาํกดั (มหาชน)  บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จาํกดั บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 

บรษิทั ประปาบางปะกง จาํกดั บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 

บรษิทั ประปานครสวรรค ์จาํกดั บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 

บรษิทั เอก็คอมธารา จาํกดั บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
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16.2 รายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างงวด 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

รายได้จากการขายน้ําดิบ     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 766,441 933,523 766,441 933,523 

บรษิทัยอ่ย - - 13,737 10,956 

 766,441 933,523 780,178 944,479 
     

รายได้จากการขายน้ําประปา     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 573,586 610,599 57,444 67,522 
     

รายได้ค่าก่อสรา้งภายใต้สญัญา 

   สมัปทาน 

  

  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 45,026 43,267 - - 
     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 21,468 22,006 - - 

บรษิทัยอ่ย - - 17,534 17,091 

 21,468 22,006 17,534 17,091 
     

รายได้ดอกเบีย้     

บรษิทัยอ่ย - - 15,918 21,224 
     

เงินปันผลรบั     

บรษิทัยอ่ย - - 32,487 34,527 
     

รายได้อ่ืน     

บรษิทัยอ่ย - - 4,121 5,727 
     

ต้นทนุขายและต้นทนุค่าบริการ     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 9,891 8,250 4,233 2,072 

บรษิทัยอ่ย - - 91,391 95,888 

 9,891 8,250 95,624 97,960 
     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 163 215 
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16.3 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

ลกูหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 177,645 160,425 166,662 149,713 

บรษิทัยอ่ย - - 3,295 849 

 177,645 160,425 169,957 150,562 

     

ลกูหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 144,671 129,116 - - 

     

ลกูหน้ีอ่ืน     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 20 12 - - 

บรษิทัยอ่ย  - - 11,615 13,197 

 20 12 11,615 13,197 

     

เจ้าหน้ีการค้า      

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 1,860 2,257 781 1,190 

บรษิทัยอ่ย - - 29,707 22,803 

 1,860 2,257 30,488 23,993 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 11,204 41,611 586 70 

     

เงินประกนัการเช่ารบั     

บรษิทัยอ่ย  - - 59 59 

 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

27 

 

16.4 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญัสามารถจาํแนกไดด้งันี้ 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 53,584 56,742 41,022 40,302 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,715 3,670 2,935 3,117 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 22 20 16 13 

รวม 57,321 60,432 43,973 43,432 

 

16.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

สว่นทีถ่งึกาํหนดรบัชาํระภายใน 1 ปี - - 400,000 400,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - 800,000 800,000 

รวม - - 1,200,000 1,200,000 

 

บรษิทัไดใ้หเ้งนิกูย้มืระยะยาวแก่บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลิติีส้ ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,600 ลา้นบาท มรีะยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละคงทีต่่อปีโดยจ่ายชาํระคนืปีละ 400 ลา้นบาท ซึง่เริม่จ่ายคนืงวดแรกในเดอืนสงิหาคม ปี พ.ศ. 2564  

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยมมีูลค่ายุตธิรรมจํานวน 1,196 ล้านบาท มูลค่ายุตธิรรม

ดงักล่าวอยู่ใน ระดบั 3 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม ซึ่งใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุของสญัญาเงนิให้กู้ 

ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด  
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17 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

17.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

อาคาร และอุปกรณ์ 815,839 925,789 815,839 925,551 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 103,976 147,629 67,085 95,137 

รวม 919,815 1,073,418 882,924 1,020,688 

 

17.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่มกีารเปลี่ยนแปลงของหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นสาระสําคญัจากที่ได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

คดีฟ้องร้อง 

 

คดคีวามฟ้องรอ้งระหวา่งกนัต่อผูร้บัเหมาของบรษิทั 

 

บรษิทัไดว้่าจา้งผูร้บัเหมารายหนึ่งเพื่อดําเนินการออกแบบและก่อสรา้งโครงการ Regulating Well ท่อส่งน้ําบางปะกง-บางพระ-

ชลบุร ีแบบเบด็เสรจ็ (Turn Key Construction) ดาํเนินการระหวา่งวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2556  

แต่การก่อสรา้งเกดิความเสยีหายและผูร้บัเหมาไมด่ําเนินการแกไ้ขตามระยะเวลาทีก่ําหนด โดยเมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

บรษิทัฟ้องรอ้งผูร้บัเหมาเรยีกค่าเสยีหายในคดแีพ่ง เกีย่วกบัการผดิสญัญาจา้งและเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจํานวนทุนทรพัย์ทัง้สิ้น 

112 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ผู้รบัเหมาได้ยื่นคําให้การและ 

ฟ้องแย้งต่อศาลแพ่งโดยเรียกร้องค่าเสียหายบริษัทตามคําฟ้องแย้งเป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 170 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 

อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยื่นคาํแกฟ้้องแยง้แลว้ บรษิทัไดบ้นัทกึหนี้สนิบางส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัคา่เสยีหายทีถู่กฟ้องรอ้งจาํนวนเงนิ 55 ลา้นบาท ไวใ้นขอ้มลูทางการเงนิแลว้ โดยสว่นใหญ่เป็นเจา้หนี้คา่ก่อสรา้งของโครงการ

ที่บรษิัทยงัไม่ได้จ่ายชําระ เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศาลแพ่งได้นัดไกล่เกลี่ยคดขี้อพพิาท แต่ไม่สามารถตกลงกนัได ้

จึงขอให้ดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งในชัน้ไกล่เกลี่ยคดีข้อพิพาท  

โดยศาลแพง่ไดก้าํหนดวนันดัสบืพยานจาํเลยในวนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
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สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

29 

 

18 ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ํา 

 

หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัให้บรษิัท เช่า/บริหาร และการปรบัอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน้ํา  

2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึง่กําหนดใหบ้รษิทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้บั

หน่วยงานของรฐัในเบื้องต้นเป็นอตัรารอ้ยละของรายไดจ้ากการขายน้ําดบิในโครงการฯตัง้แต่ปีทีเ่ริม่เขา้ดําเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ

หากการพจิารณาไดข้อ้ยุตใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราทีบ่รษิทัไดช้ําระค่าตอบแทนไวแ้ลว้ บรษิทัจะตอ้งยนิยอมชาํระเพิม่เตมิจนครบถ้วน

ในครัง้เดยีว หรอืหากไดข้อ้ยุตใินอตัราทีต่ํ่ากวา่ หน่วยงานรฐัดงักล่าวยนิยอมคนืส่วนทีช่าํระไวเ้กนิโดยการหกักลบลบหนี้กบัผลประโยชน์

ตอบแทนในปีต่อๆไป 

 

เมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มีหนังสอืถึงบริษัทแจ้งว่า การดําเนินการจดัให้บริษัท เช่าหรือบริหาร

โครงการฯข้างต้น รวมทัง้การกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน 

เขา้ร่วมงานหรอืดําเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มอีํานาจหน้าทีใ่นการพจิารณากาํหนดอตัรา

ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกบับรษิัท และเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  

ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเชา่ท่อสง่น้ําโดยไมต่อ้งใชว้ธิปีระมลู  

 

ในปี พ.ศ. 2558 บรษิทัและหน่วยงานรฐัดงักล่าวไดม้กีารประชุมรว่มกนัเพื่อกาํหนดอตัราคา่ตอบแทน โดยเมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

บรษิทัไดม้หีนังสอืแจง้ถงึหน่วยงานรฐัดงักล่าวว่าบรษิทัยนิดทีีจ่ะชําระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรอืบรหิาร เป็นอตัรารอ้ยละของ

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิในอตัราทีส่งูขึน้สาํหรบัปีปัจจุบนั และคงอตัราเดมิสาํหรบัปีทีผ่่านมา ซึง่หน่วยงานรฐัดงักล่าวไดม้หีนังสอืลงวนัที ่

14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจ้งมายงับรษิทัว่าจะต้องนําขอ้เสนอดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการพจิารณากําหนดผลประโยชน์ตอบแทนตาม

พระราชบญัญตักิารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 และนําเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป โดยในระหว่างการ 

รอผลการพจิารณา หน่วยงานรฐัดงักล่าวไมข่ดัขอ้งทีบ่รษิทัจะชาํระคา่ตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอตัราใหมต่ัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

 

บรษิทัไดบ้นัทกึค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงนิโดยเปลีย่นเป็นใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งฝ่ายบรหิาร

พจิารณาวา่เป็นประมาณการทีด่ทีีส่ดุจากขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 

 

เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงานรฐัดงักล่าวมหีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า โครงการท่อสง่น้ําของบรษิทัเป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน

และบรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัดงักล่าว

จะตอ้งว่าจา้งทีป่รกึษาเพื่อร่วมจดัทํารายงานการศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการร่วมลงทุนใหเ้ป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27 

แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยเมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัการ

ว่าจา้งจากหน่วยงานรฐัดงักล่าว ไดส้่งหนังสอืขอขอ้มลูจากบรษิทัเพื่อนําไปประกอบการจดัทํารายงานการศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการ

รว่มลงทุนตามขัน้ตอนดงักล่าวขัน้ตน้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาของหน่วยงานรฐั 
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19 ข้อมูลเก่ียวกบัการขายน้ําดิบแยกตามโครงข่าย 

 

หน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งทีเ่ป็นเจา้ของท่อส่งน้ํา กําหนดใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการขายน้ําดบิแยกตามโครงขา่ย เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

การขายน้ําดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน้ํา 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

รายได้จากการขายน้ําดิบทัง้หมด   

   โครงขา่ยทอ่สง่น้ําหนองปลาไหล - มาบตาพดุ 498,598 560,179 

   โครงขา่ยท่อสง่น้ําดอกกราย - มาบตาพดุ 512,078 518,077 

   โครงขา่ยท่อสง่น้ําฉะเชงิเทรา - ชลบุร ี 357,923 458,405 

   โครงขา่ยท่อสง่น้ําหนองปลาไหล - หนองคอ้ 215,573 180,152 

รวม 1,584,172 1,716,813 

   

หกั  รายได้จากการขายน้ําดิบเพื่อนําไปผลิตน้ําประปา   

   โครงขา่ยท่อสง่น้ําดอกกราย - มาบตาพดุ (78,076) (85,069) 

   โครงขา่ยท่อสง่น้ําหนองปลาไหล - หนองคอ้ (43,927) (42,216) 

รวมรายไดจ้ากการขายน้ําดบิ 1,462,169 1,589,528 

 

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิในโครงขา่ยท่อสง่น้ําฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

โครงขา่ยท่อสง่น้ําหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 194,974 278,960 

โครงขา่ยท่อสง่น้ําหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 74,156 72,107 

โครงขา่ยท่อสง่น้ําฉะเชงิเทรา 88,793 107,338 

รวม 357,923 458,405 
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สดัส่วนปริมาณการขายน้ําดิบแก่ผูใ้ช้น้ําแต่ละประเภท 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ร้อยละ ร้อยละ 

   

นิคมอุตสาหกรรม 58 51 

การประปา 23 31 

โรงงานทัว่ไป 19 18 

รวม  100 100 
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