
บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิาร 

ของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป

เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 18 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ําที่หน่วยงานของรฐั 

แห่งหน่ึงอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัใหบ้รษิทัเช่าหรอืบรหิารโครงการ และการพจิารณาอตัราผลตอบแทน ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลง

ในภายหลงั ทัง้น้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
 

 

 

 

 

วิเชียร  ก่ิงมนตรี 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 

กรุงเทพมหานคร 

8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 285,309 293,434 212,338 238,314

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 8 612,305 614,309 70,510 70,010

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 9 424,754 458,215 272,622 317,185

สนิคา้คงเหลอื 52,261 49,637 36,635 36,175

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 

   - สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16.5 - - 400,000 400,000

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 62,948 31,126 41,508 18,809

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,437,577 1,446,721 1,033,613 1,080,493

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 510,000 510,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 16.5 - - 400,000 800,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 183,289 188,259 151,378 156,783

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 17,965,084 17,699,689 17,777,057 17,507,796

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 11 523,836 544,972 460,679 470,609

คา่ความนิยม 103,283 103,283 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 10 3,014,415 3,147,055 140,487 88,299

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 14,590 16,762 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 12 971,853 542,132 936,913 508,401

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 22,776,350 22,242,152 20,376,514 20,041,888

รวมสินทรพัย์ 24,213,927 23,688,873 21,410,127 21,122,381

                                  (                                                  ) (                                                  )

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

_______________________________________          _______________________________________         
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 660,000 395,000 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 109,355 172,446 85,007 126,292

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 65,717 139,175 65,664 123,926

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   - สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 13.2 1,226,500 1,108,000 1,226,500 1,108,000

หุน้กู ้- สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 13.3 - 1,199,886 - 1,199,886

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สว่นทถีงึกําหนด

   ชําระภายในหนึงปี 13.4 47,810 30,884 35,191 20,210

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 35,160 98,758 21,937 71,032

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 177,297 174,621 144,221 133,128

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 148,118 148,385 93,690 98,728

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,469,957 3,467,155 1,672,210 2,881,202

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 6,217,500 6,284,000 6,217,500 6,284,000

หุน้กู้ 13.3 2,796,969 1,199,345 2,796,969 1,199,345

หนีสนิตามสญัญาเช่า 13.4 518,616 530,270 469,285 466,964

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 295,885 306,443 75,499 65,562

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 249,196 248,237 173,299 175,963

ประมาณการหนีสนิระยะยาว 53,281 48,749 - -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 161,452 177,714 147,257 160,881

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 10,292,899 8,794,758 9,879,809 8,352,715

รวมหนีสิน 12,762,856 12,261,913 11,552,019 11,233,917

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

         มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

   ทุนทอีอกและชําระแลว้

      หุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 

         มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,663,725 1,663,725 1,663,725 1,663,725

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

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้  - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 166,500 166,500 166,500 166,500

                   - ทนุสาํรองสมัปทาน 480,001 454,235 60,275 55,838

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,847,184 6,842,650 5,829,086 5,862,649

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ - 1,230 - 1,230

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,295,932 11,266,862 9,858,108 9,888,464

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 155,139 160,098 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,451,071 11,426,960 9,858,108 9,888,464

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 24,213,927 23,688,873 21,410,127 21,122,381

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

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

รายได้

รายไดจ้ากการขายนําดบิ 607,629 699,032 614,781 704,063

รายไดจ้ากการขายนําประปา 354,525 360,191 89,052 87,466

รายไดจ้ากการขายนําอุตสาหกรรม 15,706 4,391 15,706 4,391

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 22,810 27,246 - -

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 23,472 25,164 22,440 22,158

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,024,142 1,116,024 741,979 818,078

รายไดอ้นื 11,078 7,970 47,247 63,175

รวมรายได้ 1,035,220 1,123,994 789,226 881,253

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายนําดบิ (325,030) (362,482) (331,562) (366,675)

ตน้ทนุขายนําประปา (254,866) (244,819) (84,178) (81,625)

ตน้ทนุขายนําอุตสาหกรรม (33,148) (7,330) (38,539) (7,330)

ตน้ทนุคา่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน (22,810) (27,246) - -

ตน้ทนุคา่เช่าและคา่บรกิาร (16,184) (22,153) (20,852) (20,124)

รวมต้นทนุขายและบริการ (652,038) (664,030) (475,131) (475,754)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (3,403) (3,327) (2,775) (2,552)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (135,618) (121,617) (92,659) (85,724)

ตน้ทนุทางการเงนิ (64,099) (32,690) (61,707) (31,154)

รวมค่าใช้จ่าย (855,158) (821,664) (632,272) (595,184)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 180,062 302,330 156,954 286,069

ภาษเีงนิได้ (54,003) (70,554) (40,108) (56,869)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 126,059 231,776 116,846 229,200

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน :

   รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

         ทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลูกคา้ - (847) - (847)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี - (847) - (847)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 126,059 230,929 116,846 228,353

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 123,624 228,955 116,846 229,200

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 2,435 2,821 - -

126,059 231,776 116,846 229,200

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 123,624 228,108 116,846 228,353

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 2,435 2,821 - -

126,059 230,929 116,846 228,353

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.07 0.14 0.07 0.14

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

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

รายได้ 16.2

รายไดจ้ากการขายนําดบิ 2,056,061 2,277,605 2,076,950 2,293,591

รายไดจ้ากการขายนําประปา 1,044,076 1,086,030 262,461 262,971

รายไดจ้ากการขายนําอุตสาหกรรม 45,182 14,029 45,182 14,029

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 70,570 75,249 - -

รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร 96,704 99,978 67,136 69,116

รวมรายได้จากการขายและบริการ 3,312,593 3,552,891 2,451,729 2,639,707

รายไดอ้นื 71,086 20,377 150,248 130,343

รวมรายได้ 3,383,679 3,573,268 2,601,977 2,770,050

ค่าใช้จ่าย 16.2

ตน้ทุนขายนําดบิ (1,016,553) (1,078,418) (1,033,884) (1,090,604)

ตน้ทุนขายนําประปา (732,630) (723,479) (239,242) (240,797)

ตน้ทุนขายนําอุตสาหกรรม (87,501) (33,467) (92,892) (33,467)

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน (70,570) (75,249) - -

ตน้ทุนค่าเชา่และค่าบรกิาร (80,093) (78,419) (59,635) (55,199)

รวมต้นทุนขายและบริการ (1,987,347) (1,989,032) (1,425,653) (1,420,067)

ค่าใชจ้่ายในการขาย (8,694) (7,620) (6,839) (6,112)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (398,455) (348,897) (284,211) (253,809)

ตน้ทุนทางการเงนิ (184,246) (125,758) (177,923) (121,474)

รวมค่าใช้จ่าย (2,578,742) (2,471,307) (1,894,626) (1,801,462)

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 804,937 1,101,961 707,351 968,588

ภาษเีงนิได้ 14 (169,699) (215,329) (137,543) (176,466)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 635,238 886,632 569,808 792,122

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

   รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

      กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

         ทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลกูคา้ (1,230) (2,540) (1,230) (2,540)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (1,230) (2,540) (1,230) (2,540)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 634,008 884,092 568,578 789,582

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 629,234 877,784 569,808 792,122

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 6,004 8,848 - -

635,238 886,632 569,808 792,122

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 628,004 875,244 568,578 789,582

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 6,004 8,848 - -

634,008 884,092 568,578 789,582

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.38 0.53 0.34 0.48

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นทีได้ รวม รวม

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลกูค้า องคป์ระกอบอืนของ ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สทุธิ ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

เงนิปันผลจ่าย - - - - (698,764) - - (698,764) (14,381) (713,145)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 28,701 (28,701) - - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 877,784 (2,540) (2,540) 875,244 8,848 884,092

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,663,725 2,138,522 166,500 446,235 6,661,028 2,076 2,076 11,078,086 162,057 11,240,143

ยอดยกมา ณ วนัที 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

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - (598,934) - - (598,934) (10,963) (609,897)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 25,766 (25,766) - - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 629,234 (1,230) (1,230) 628,004 6,004 634,008

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,663,725 2,138,522 166,500 480,001 6,847,184 - - 11,295,932 155,139 11,451,071

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

9



(หน่วย : พนับาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

จดัสรรแล้ว - จดัสรรแล้ว - ทรพัยสิ์นทีได้ รวม

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รบัโอนจากลูกค้า องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สมัปทาน ยงัไม่ได้จดัสรร - สุทธิ ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

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

เงนิปันผลจ่าย - - - - (698,764) - - (698,764)

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 792,122 (2,540) (2,540) 789,582

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,663,725 2,138,522 166,500 55,534 5,696,201 2,076 2,076 9,722,558

ยอดยกมา ณ วนัที 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

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - (598,934) - - (598,934)

การจดัสรรทุนสาํรองสมัปทานสาํหรบังวด - - - 4,437 (4,437) - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 569,808 (1,230) (1,230) 568,578

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,663,725 2,138,522 166,500 60,275 5,829,086 - - 9,858,108

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 804,937 1,101,961 707,351 968,588

รายการปรบักระทบกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จา่ย) 

จากกจิกรรมดําเนินงาน

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายหนีสญู 54 57 55 -

ค่าเสอืมราคา 540,557 467,006 508,947 437,577

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10 265,929 259,849 11,260 9,974

รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิทไีดร้บัโอนจากลกูคา้ (1,230) (2,540) (1,230) (2,540)

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

ประมาณการหนีสนิระยะยาว 4,532 13,646 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 19,747 19,230 13,828 13,391

เงนิปันผลรบั - - (66,912) (81,090)

รายไดด้อกเบยี (5,344) (6,577) (25,694) (34,283)

ดอกเบยีจา่ย 178,672 124,133 172,054 119,849

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในเงินทุนหมนุเวียน 1,808,268 1,976,742 1,319,840 1,431,453

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 35,946 3,369 47,046 25,414

สนิคา้คงเหลอื (2,624) 23,541 (460) 20,571

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (19,223) 13,123 (22,340) (5,987)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (474) 21,672 736 569

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (63,091) (6,248) (41,285) 18,197

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (19,375) (17,182) (10,959) (13,218)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 343 59,422 (5,352) 57,630

จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (18,789) (3,772) (16,492) (3,365)

จา่ยประมาณการหนีสนิระยะยาว - (4,904) - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (16,262) (6,719) (13,624) (4,974)

เงนิสดไดม้าจากการดําเนินงาน 1,704,719 2,059,044 1,257,110 1,526,290

จา่ยภาษเีงนิได้ (253,977) (258,168) (176,701) (171,465)

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,450,742 1,800,876 1,080,409 1,354,825

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : พนับาท)

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (510,385) (622,887) (500) (10,617)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 512,389 626,462 - -

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 4,325 7,316 24,621 34,075

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - 66,912 81,090

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 4,313 8,485 4,313 8,435

เงนิสดจา่ยเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (546) - (594) -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยถ์าวรและจา่ยลว่งหน้าค่าก่อสรา้ง (1,217,499) (2,602,708) (1,198,063) (2,589,571)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (148,599) (111,761) (63,448) (28,044)

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 400,000 400,000

เงนิสดจา่ยดอกเบยีสาํหรบัเงนิกูย้มืทตีงัขนึเป็นทุน (37,750) (59,623) (37,750) (59,623)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,393,752) (2,754,716) (804,509) (2,164,255)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 1,379,000 983,000 294,000 290,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 (1,114,000) (883,000) (294,000) (385,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 2,600,000 2,500,000 2,600,000 2,500,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2 (2,548,000) (548,000) (2,548,000) (548,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้- สุทธิ 13.3 1,597,369 - 1,597,369 -

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

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ (22,923) (7,289) (13,189) (1,992)

เงนิปันผลจา่ย (609,582) (712,874) (598,621) (698,494)

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (146,979) (97,789) (139,435) (92,415)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (65,115) 1,234,048 (301,876) 1,064,099

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ (8,125) 280,208 (25,976) 254,669

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 285,309 345,895 212,338 265,915

ขอ้มลูเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทมีใิชเ่งนิสด

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 67,478 55,902 67,425 55,671

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 16,086 24,350 16,086 21,317

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึ้น 

ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

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

 

การดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเล

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขายน้ําดบิรวมถงึการผลติและขายน้ําประปา  

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัเิมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการของบรษิทั  

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

การเข้าร่วมคดัเลือกเอกชน เพ่ือการบริหารจดัการระบบท่อส่งน้ํา 

 

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

เพื่อการบรหิารจดัการและดําเนินกจิการระบบท่อสง่น้ําสายหลกัในภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย 1) โครงการท่อส่งน้ําดอกกราย 2) โครงการ

ท่อส่งน้ําหนองปลาไหล-หนองค้อ และ 3) โครงการท่อส่งน้ําหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ตามที่หน่วยงานรัฐได้ดําเนินการตาม

พระราชบญัญตัทิี่ราชพสัดุ พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2564 เพื่อการบรหิารจดัการและดําเนินกิจการระบบท่อส่งน้ําสาย

หลกัในภาคตะวนัออกดงักล่าว โดยบรษิทัไดย้ื่นขอ้เสนอในวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ต่อมาเมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2564 หน่วยงาน

รฐัไดอ้อกหนังสอืแจง้ยกเลิกขอ้เสนอการคดัเลอืกเอกชนดงักล่าวขา้งต้น และออกหนังสอืเชญิให้บรษิทัดําเนินการยื่นข้อเสนอใหม่อีกครัง้ 

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

 

เมื่อวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2565 หน่วยงานรฐั ไดอ้อกหนังสอืแจง้ผลการคดัเลอืกว่าเอกชนรายอื่นเป็นผูไ้ดร้บัสทิธบิรหิารจดัการและดําเนิน

กิจการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในภาคตะวนัออกดงักล่าว พร้อมทัง้แจ้งให้บรษิัททราบถึงขัน้ตอนดําเนินการจดัทําสรุปรายการทรพัย์สนิ  

เพื่อการส่งมอบทรพัย์สนิของโครงการท่อส่งน้ําหนองปลาไหล-หนองคอ้ และโครงการท่อส่งน้ําหนองคอ้-แหลมฉบงั (ระยะที ่2) ใหห้น่วยงานรฐั 

ทัง้น้ีบรษิทัอยู่ในระหว่างประสานงานกบัหน่วยงานรฐั เพื่อร่วมดําเนินการตามขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
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คดีความฟ้องร้องการเปิดประมูลการเช่าท่อ 

 

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

ปกครองกลาง เพื่อขอใหศ้าลมคีาํพพิากษา ดงัน้ี 

 

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

และใหดํ้าเนินการคดัเลอืกเอกชนตามเดมิ พรอ้มประกาศผลเอกชนผูไ้ดร้บัการประเมนิคดัเลอืกต่อไป  

2. ใหเ้พกิถอนประกาศพรอ้มหนังสอืเชญิชวน ฉบบัลงวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 

3. ใหห้น่วยงานรฐัและคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง หยุดการกระทําใด ๆ ตามกระบวนการคดัเลอืกเอกชนตามประกาศฉบบัลงวนัที่  

10 กนัยายน พ.ศ. 2564 

4. ใหเ้พกิถอนมตทิีใ่หค้วามเหน็ชอบผลการคดัเลอืกเอกชน เมื่อวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 

โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลปกครองกลาง 

 

เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ยื่นคําร้องขอเกี่ยวกบัวธิีการชัว่คราวก่อนการพพิากษาดงักล่าวไว้ต่อศาลปกครองกลาง 

โดยเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัคําสัง่ศาลปกครองกลางแจ้งว่าศาลปกครองกลางมคีําสัง่ยกคํารอ้งขอเกี่ยวกบั

วธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษา และเมื่อวนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดย้ื่นคํารอ้งขอเกี่ยวกบัวธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษา

ต่อศาลปกครองกลางอกีครัง้ อย่างไรกต็ามเมื่อวนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางไดม้คีาํสัง่ยกคาํรอ้งขอดงักล่าว 

 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ยื่นคําร้องขอเกี่ยวกับวธิีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองกลางให้ระงับการ

ดําเนินการลงนามในสญัญาโครงการบรหิารจดัการและดําเนินกิจการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในภาคตะวนัออกระหว่างหน่วยงานรฐัและ

เอกชนผู้ได้รบัสทิธิ โดยในวนัที่ 2 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางมคีําสัง่เกี่ยวกบัวธิีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาให้ทุเลาการ

บงัคบัการดําเนินการตามประกาศเชญิชวนเพื่อการบรหิารจดัการและดําเนินกจิการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในภาคตะวนัออก ฉบบัลงวนัที ่

10 กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึง่มผีลใหร้ะงบัการดําเนินการลงนามในสญัญาดงักล่าว ไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลจะมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่

เป็นอย่างอื่น อย่างไรกต็ามเมื่อวนัที ่21 กนัยายน พ.ศ. 2565 ศาลปกครองสูงสุดมคีําสัง่กลบัคําสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้นเป็นยกคําขอของ

บรษิทั เน่ืองจากไมเ่หน็พอ้งดว้ยกบัคาํสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้น 

 

3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนด

เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณี 

ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทํางบการเงิน

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสําคญัต่อ

กลุ่มกจิการ 

 

4.2 กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชใีนหรอืหลงัวนัที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2566 มาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวทีจ่ะมผีลต่อขอ้มลูทางการเงนิทีนํ่าเสนอ 

 

5 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

6 ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงานและรายได้ 

 

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจการซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ ไดพ้จิารณาผลประกอบการของกลุ่มกิจการ 

ทีดํ่าเนินธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ พฒันาและดูแลจดัการระบบท่อส่งน้ําสายหลกัในพื้นทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย และ 

เขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนงานที่รายงานแบ่งตามกิจกรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย การขายน้ําดิบ การผลิตและ 

ขายน้ําประปา การขายน้ําอุตสาหกรรม การบรหิารกจิการประปา และงานวศิวกรรมบรกิาร สําหรบักจิกรรมทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การใหเ้ช่า

อาคารสาํนักงาน จะแสดงรวมในรายการอื่น ๆ 

 

กลุ่มกจิการวดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพจิารณาจากกําไรจากการดําเนินงานของส่วนงาน 
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ขอ้มลูตามส่วนงานดําเนินงานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 (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 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด          

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565          

รายได้          

รายไดจ้ากภายนอก 2,056,061 1,090,626 45,182  43,016 41,427 36,281 - 3,312,593 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 20,889 - -  150,845 - 26,306 (198,040) - 

รวมรายได้ 2,076,950 1,090,626 45,182  193,861 41,427 62,587 (198,040) 3,312,593 

          

ต้นทุนขายและบริการ (1,033,884) (806,175) (87,501)  (164,569) (43,470) (49,788) 198,040 (1,987,347) 

          

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของส่วนงาน 1,043,066 284,451 (42,319)  29,292 (2,043) 12,799 - 1,325,246 

          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน          

รายไดอ้ื่น         71,086 

ค่าใชจ้่ายในการขาย         (8,694) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (398,455) 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (184,246) 

ภาษีเงนิได้         (169,699) 

กาํไรสุทธิ         635,238 

          

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้          

- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2,076,950 1,044,076 45,182  169,841 - - (20,889) 3,315,160 

- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 46,550 -  24,020 41,427 62,587 (177,151) (2,567) 

รวมรายได้ 2,076,950 1,090,626 45,182  193,861 41,427 62,587 (198,040) 3,312,593 
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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 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด          

   วนัท่ี 30 กนัยายนพ.ศ. 2564          

รายได้          

รายไดจ้ากภายนอก 2,277,605 1,138,038 14,029  40,918 44,549 37,752 - 3,552,891 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 15,986 - -  144,084 - 25,622 (185,692) - 

รวมรายได้ 2,293,591 1,138,038 14,029  185,002 44,549 63,374 (185,692) 3,552,891 

          

ต้นทุนขายและบริการ (1,090,604) (804,344) (33,467)  (144,416) (44,042) (57,851) 185,692 (1,989,032) 

          

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของส่วนงาน 1,202,987 333,694 (19,438)  40,586 507 5,523 - 1,563,859 

          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน          

รายไดอ้ื่น         20,377 

ค่าใชจ้่ายในการขาย         (7,620) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (348,897) 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (125,758) 

ภาษีเงนิได้         (215,329) 

กาํไรสุทธิ         886,632 

          

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้          

- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2,293,591 1,086,030 14,029  161,761 - - (15,986) 3,539,425 

- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - 52,008 -  23,241 44,549 63,374 (169,706) 13,466 

รวมรายได้ 2,293,591 1,138,038 14,029  185,002 44,549 63,374 (185,692) 3,552,891 

 

7 มูลค่ายุติธรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการมมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอื

ทางการเงนิระยะสัน้ ยกเว้นเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ หุ้นกู้ และเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิัทย่อย ซึ่งได้เปิดเผยมูลค่า

ยุตธิรรมในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 13.2 13.3 และ 16.5 ตามลําดบั 
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8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

     

เงนิฝากประจํากบัสถาบนัการเงนิ 126,703 153,215 8,437 11,536 

เงนิฝากประจําตามขอ้กําหนดสญัญาสมัปทาน 485,602 461,094 62,073 58,474 

รวม 612,305 614,309 70,510 70,010 

 

9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 

- ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 99,946 123,295 97,677 121,064 

- ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 14,949 13,785 13,850 12,985 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3)     

- ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แลว้ 128,115 160,425 119,470 150,562 

- ส่วนทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 138,077 129,116 - - 

ลูกหน้ีอื่น     

- กจิการอื่น  5,093 880 5,093 878 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 19 12 10,442 13,197 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 37,284 29,739 24,820 17,536 

อื่น ๆ 1,271 963 1,270 963 

รวม 424,754 458,215 272,622 317,185 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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ลูกหน้ีการคา้ส่วนทีเ่รยีกเกบ็แล้วสามารถแยกตามอายุลูกหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 225,956 283,647 215,120 271,619 

เกนิกําหนดไม่เกนิ 3 เดอืน 924 22 892 - 

เกนิกําหนด 3 - 6 เดอืน 635 1 635 - 

เกนิกําหนด 6 - 12 เดอืน 494 44 494 1 

เกนิกําหนดมากกว่า 12 เดอืน 52 6 6 6 

รวม 228,061 283,720 217,147 271,626 

 

10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิมกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 17,699,689 3,147,055 

ซื้อสนิทรพัย์ 814,754 134,018 

จดัประเภทรายการใหม่ 729 (729) 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (49,685) - 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจําหน่าย (500,403) (265,929) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 17,965,084 3,014,415 

 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 17,507,796 88,299 

ซื้อสนิทรพัย์ 795,934 63,448 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (49,426) - 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจําหน่าย (477,247) (11,260) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 17,777,057 140,487 

 

ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 42 ลา้นบาท เกดิจากเงนิกู้ยมืทีย่มืมาเฉพาะสําหรบัโครงการวางท่อ และการก่อสร้างระบบผลติน้ําประปาได้บันทึก

เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในการซื้อสนิทรพัย ์

 

11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ  

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิมกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 544,972 470,609 

สนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 16,086 16,086 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า (2,296) - 

ค่าเสื่อมราคา (34,926) (26,016) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 523,836 460,679 

 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

     

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 571,983 186,157 571,982 186,157 

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

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 24,554 25,052 8,966 9,168 

เงนิมดัจําและเงนิประกนั 2,373 2,435 - - 

     

ลูกหน้ีอื่น 32,802 32,802 - - 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู - ลูกหน้ีอื่น (32,802) (32,802) - - 

 - - - - 

     

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 14,918 12,915 - - 

ลูกหน้ี - โครงการน้ําอุตสาหกรรม 42,610 - 42,610 - 

ลูกหน้ี - โครงการน้ํารไีซเคลิ 10,649 11,045 10,649 11,045 

อื่น ๆ 5,766 5,528 3,706 3,031 

รวม 971,853 542,132 936,913 508,401 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืม 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

รายการหมุนเวียน     

   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 660,000 395,000 - - 

   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

     ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,226,500 1,108,000 1,226,500 1,108,000 

   ส่วนของหุน้กู ้     

     ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 1,199,886 - 1,199,886 

   ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

     ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 47,810 30,884 35,191 20,210 

รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 1,934,310 2,733,770 1,261,691 2,328,096 
     

รายการไม่หมุนเวียน     

   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,217,500 6,284,000 6,217,500 6,284,000 

   หุน้กู ้ 2,796,969 1,199,345 2,796,969 1,199,345 

   หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 518,616 530,270 469,285 466,964 

รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 9,533,085 8,013,615 9,483,754 7,950,309 
     

รวมเงนิกูย้มื 11,467,395 10,747,385 10,745,445 10,278,405 
 

13.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   

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

กูย้มืเพิม่ 1,379,000 294,000 

จ่ายชาํระคนื (1,114,000) (294,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 660,000 - 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ทีส่ามารถเบิกออกมาใช้ได้เป็นจํานวน 3,167 ล้านบาท 

และ 2,707 ลา้นบาท ตามลําดบั 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.60 ถงึรอ้ยละ 2.35 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 1.35 ถงึรอ้ยละ 1.60 ต่อปี) 

และมกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม   



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 7,444,000 7,392,000 

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,226,500) (1,108,000) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 6,217,500 6,284,000 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

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

กูย้มืเพิม่ 2,600,000 

จ่ายชาํระคนื (2,548,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 7,444,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวของบริษัทเป็นประเภทไม่มหีลกัประกัน ซึ่งบรษิัทต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ รวมถึงการดํารง

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่า และการดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่า  

 

อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เท่ากบัรอ้ยละ 1.88 ถงึรอ้ยละ 3.83  (พ.ศ. 2564 : 

รอ้ยละ 1.00 ถงึรอ้ยละ 3.83)  

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีูลค่ายุตธิรรม จํานวน 7,397 ลา้นบาท มลูค่ายุตธิรรม

ดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม ซึง่ใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุของสญัญาเงนิกู ้ดว้ยอตัรา

ดอกเบีย้ตลาด 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.3 หุ้นกู้ 
 

บรษิทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนั ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

      (หน่วย: พนับาท) 

 

     ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัรา     (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ดอกเบ้ีย    มูลค่าท่ีตราไว้ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หุ้นกู้ (ร้อยละต่อปี) อายุ วนัครบกาํหนด กาํหนดจ่ายดอกเบ้ีย (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 และวนัที่ 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 และวนัที่ 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 และวนัที่ 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 และวนัที่ 30 พฤศจกิายน    

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

หกั  ตน้ทุนในการออกหุ้นกูร้อตดับญัช ี  (3,031) (769) 

หุน้กู ้- สุทธ ิ  2,796,969 2,399,231 

หกั  ส่วนที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  - (1,199,886) 

หุน้กูส้่วนทีค่รบกําหนดหลงัจากหนึ่งปี  2,796,969 1,199,345 
 

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

รายใหญ่ และเมื่อวนัที ่16 มถุินายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดดํ้าเนินการไถ่ถอนหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2558 ชุดที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ตามกําหนด 
 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหว่างงวด มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   

ยอดยกมา  2,399,231 2,398,789 

ออกหุน้กูเ้พิม่ 1,600,000 - 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ (2,631) - 

การจ่ายคนืหุน้กู้ (1,200,000) - 

ตดัจําหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กู้ 369 442 

ยอดคงเหลอื  2,796,969 2,399,231 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 หุน้กูม้มีลูค่ายุตธิรรม จํานวน 2,809 ลา้นบาท มลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของลําดบัชัน้

มลูค่ายุตธิรรม ซึง่ใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุของหุน้กู ้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.4 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

รายละเอยีดการครบกําหนดของหน้ีสนิตามสญัญาเช่ามดีงัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564  

     

จาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็น 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 68,510 51,622 54,169 38,837 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 161,619 173,338 125,194 126,906 

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี 645,361 650,804 625,965 625,995 

รวม 875,490 875,764 805,328 791,738 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต     

        ตามสญัญาเช่า (309,064) (314,610) (300,852) (304,564) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 566,426 561,154 504,476 487,174 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

- ส่วนทีห่มุนเวยีน 47,810 30,884 35,191 20,210 

- ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 518,616 530,270 469,285 466,964 

รวม 566,426 561,154 504,476 487,174 

     

มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า     

ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 47,810 30,884 35,191 20,210 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 88,335 99,776 55,495 58,546 

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี 430,281 430,494 413,790 408,418 

รวม 566,426 561,154 504,476 487,174 

 

14 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บักําไรรวมทัง้ปี 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ สําหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวม คอื อตัรารอ้ยละ 21.08 ต่อปี (วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 : อตัรารอ้ยละ 19.54 ต่อปี) 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 19.44 ต่อปี (วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 : อตัรารอ้ยละ 18.22 ต่อปี) 
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15 เงินปันผลจ่าย 

 

บริษทั 

 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิทั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจํานวน 699 ล้านบาท โดยบรษิทัได้จ่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัรา 

หุ้นละ 0.18 บาท เป็นจํานวนเงนิ 300 ล้านบาท ในวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 และได้จ่ายเงนิปันผลที่เหลือในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท  

เป็นจํานวนเงนิ 399 ลา้นบาท ในวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

 

เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มมีติอนุมตัิการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด

ระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้น  

200 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

บริษทัย่อยทางอ้อม 

 

เมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิัท เอก็คอมธารา จํากดั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 

พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 5.20 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้นจํานวน 179 ล้านบาท โดยบรษิทัย่อยทางอ้อมไดจ่้ายเป็นเงนิปันผล

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

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

35 ลา้นบาท และจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมจํานวน 4 ลา้นบาท 
 

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

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

22 มถุินายน พ.ศ. 2565 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้รษิทั ยนิูเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 30 ลา้นบาท และจ่ายใหส้่วนได้เสยี

ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมจํานวน 3 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิัท เอก็คอมธารา  จํากดั  มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลประจํา

ไตรมาสสอง ปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้นจํานวน 38 ล้านบาท ซึ่งจ่ายในวันที่  

21 กนัยายน พ.ศ. 2565 โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายใหบ้รษิทั ยนิูเวอรแ์ซล ยทูลีติีส้ ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 34 ลา้นบาท และจ่ายใหส้่วนได้เสยี

ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมจํานวน 4 ลา้นบาท 
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16 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

16.1 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

ช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

  

การประปาส่วนภูมภิาค ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในอตัรารอ้ยละ 40.20 และกรรมการ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในอตัรารอ้ยละ 4.57 และกรรมการ 

บรษิทั ยนิูเวอร์แซล ยทูลีติีส้ ์จํากดั (มหาชน)  บรษิทัย่อย 

บรษิทั ประปาฉะเชงิเทรา จํากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม 

บรษิทั ประปาบางปะกง จํากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม 

บรษิทั ประปานครสวรรค์ จํากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม 

บรษิทั เอก็คอมธารา จํากดั บรษิทัย่อยทางออ้ม 
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16.2 รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

รายได้จากการขายน้ําดิบ     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 1,090,032 1,338,113 1,090,032 1,338,113 

บรษิทัย่อย - - 20,889 15,986 

 1,090,032 1,338,113 1,110,921 1,354,099 
     

รายได้จากการขายน้ําประปา     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 869,617 913,037 88,002 100,718 
     

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญา 

   สมัปทาน 

  

  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 66,981 67,215 - - 
     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 25,603 27,004 - - 

บรษิทัย่อย - - 26,306 25,622 

 25,603 27,004 26,306 25,622 
     

รายได้ดอกเบีย้     

บรษิทัย่อย - - 23,042 30,986 
     

เงินปันผลรบั     

บรษิทัย่อย - - 66,912 81,090 
     

รายได้อ่ืน     

บรษิทัย่อย - - 5,598 8,654 
     

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 14,938 14,900 6,293 5,748 

บรษิทัย่อย - - 138,500 144,084 

 14,938 14,900 144,793 149,832 
     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 291 348 
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16.3 ยอดคงค้าง ณ วนัส้ินงวด 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 128,115 160,425 117,322 149,713 

บรษิทัย่อย - - 2,148 849 

 128,115 160,425 119,470 150,562 

     

ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 138,077 129,116 - - 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 19 12 - - 

บรษิทัย่อย  - - 10,442 13,197 

 19 12 10,442 13,197 

     

เจ้าหน้ีการค้า      

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 1,796 2,257 720 1,190 

บรษิทัย่อย - - 26,809 22,803 

 1,796 2,257 27,529 23,993 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 20,243 41,611 1,256 70 

     

เงินประกนัการเช่ารบั     

บรษิทัย่อย  - - 59 59 
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16.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญัสามารถจําแนกไดด้งัน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 78,841 79,038 59,876 60,710 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,553 5,590 4,402 4,675 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 35 30 25 20 

รวม 84,429 84,658 64,303 65,405 

 

16.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

     

ส่วนทีถ่งึกําหนดรบัชาํระภายใน 1 ปี - - 400,000 400,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - 400,000 800,000 

รวม - - 800,000 1,200,000 

 

บรษิทัไดใ้หเ้งนิกู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทั ยนิูเวอรแ์ซล ยทูลิติีส้ ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,600 ลา้นบาท มรีะยะเวลา 6 ปี อตัราดอกเบี้ย

รอ้ยละคงทีต่่อปีโดยจ่ายชาํระคนืปีละ 400 ลา้นบาท ซึง่เริม่จ่ายคนืงวดแรกในเดอืนสงิหาคม ปี พ.ศ. 2564  

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อยมมีูลค่ายุติธรรมจํานวน 796 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรม

ดงักล่าวอยู่ใน ระดบั 3 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม ซึ่งใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตตลอดอายุของสญัญาเงินให้กู้ 

ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด  
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17 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

17.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

     

อาคาร และอุปกรณ์ 882,584 925,789 882,584 925,551 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 101,701 147,629 76,785 95,137 

รวม 984,285 1,073,418 959,369 1,020,688 

 

17.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นสาระสําคญัจากที่ได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

คดีฟ้องร้อง 

 

คดคีวามฟ้องรอ้งระหว่างกนัต่อผูร้บัเหมาของบรษิทั 

 

บรษิทัไดว่้าจา้งผูร้บัเหมารายหน่ึงเพื่อดําเนินการออกแบบและก่อสรา้งโครงการ Regulating Well ท่อส่งน้ําบางปะกง-บางพระ-

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

แตก่ารก่อสรา้งเกดิความเสยีหายและผูร้บัเหมาไม่ดําเนินการแก้ไขตามระยะเวลาทีกํ่าหนด โดยเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

บรษิทัฟ้องรอ้งผู้รบัเหมาเรยีกค่าเสยีหายในคดแีพ่ง เกี่ยวกบัการผดิสญัญาจา้งและเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจํานวนทุนทรพัย์ทัง้สิ้น 

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 บรษิทัยื่นคําแก้ฟ้องแยง้แล้ว บรษิทัไดบ้นัทกึหน้ีสนิบางส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัค่าเสยีหายทีถู่กฟ้องรอ้งจํานวนเงนิ 55 ลา้นบาท ไวใ้นขอ้มลูทางการเงนิแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าก่อสรา้งของโครงการ

ทีบ่รษิทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ศาลแพ่งไดกํ้าหนดใหคู้่ความยื่นแถลงการณ์ปิดคด ีและมกํีาหนด

นัดฟังคาํพพิากษาในวนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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18 ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ํา 

 

หน่วยงานรฐัแห่งหน่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการปรบัอัตราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน้ํา  

2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสอืทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐัดงักล่าวซึ่งกําหนดใหบ้รษิทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯใหก้บั

หน่วยงานของรฐัในเบื้องต้นเป็นอตัรารอ้ยละของรายได้จากการขายน้ําดบิในโครงการฯตัง้แต่ปีทีเ่ริม่เข้าดําเนินการ (ปี พ.ศ. 2541) และ

หากการพจิารณาไดข้อ้ยุตใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราทีบ่รษิทัไดช้ําระค่าตอบแทนไวแ้ล้ว บรษิทัจะต้องยนิยอมชําระเพิม่เตมิจนครบถ้วน

ในครัง้เดยีว หรอืหากไดข้อ้ยุตใินอตัราทีต่ํ่ากว่า หน่วยงานรฐัดงักล่าวยนิยอมคนืส่วนทีช่ําระไวเ้กนิโดยการหกักลบลบหน้ีกบัผลประโยชน์

ตอบแทนในปีต่อๆไป 

 

เมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 หน่วยงานรฐัดงักล่าวได้มีหนังสือถึงบริษัทแจ้งว่า การดําเนินการจัดให้บริษัท เช่าหรือบริหาร

โครงการฯข้างต้น รวมทัง้การกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน 

เขา้ร่วมงานหรอืดําเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มอีํานาจหน้าทีใ่นการพจิารณากําหนดอตัรา

ค่าตอบแทนและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัท และเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตามมาตรา 13  

ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเช่าท่อส่งน้ําโดยไม่ตอ้งใชว้ธิปีระมลู  

 

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

บรษิทัไดม้หีนังสอืแจง้ถงึหน่วยงานรฐัดงักล่าวว่าบรษิทัยนิดทีีจ่ะชําระผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าหรอืบรหิาร เป็นอตัรารอ้ยละของ

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิในอตัราทีสู่งขึน้สําหรบัปีปัจจุบนั และคงอตัราเดมิสําหรบัปีทีผ่่านมา ซึ่งหน่วยงานรฐัดงักล่าวไดม้หีนังสอืลงวนัที ่

14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แจ้งมายงับรษิัทว่าจะต้องนําข้อเสนอดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการพจิารณากําหนดผลประโยชน์ตอบแทนตาม

พระราชบญัญตักิารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 และนําเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป โดยในระหว่างการ 

รอผลการพจิารณา หน่วยงานรฐัดงักล่าวไม่ขดัขอ้งทีบ่รษิทัจะชําระค่าตอบแทนเป็นการชัว่คราวในอตัราใหมต่ัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

 

บรษิทัไดบ้นัทกึค่าตอบแทนโครงการดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงนิโดยเปลี่ยนเป็นใชอ้ตัราค่าตอบแทนใหม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งฝ่ายบรหิาร

พจิารณาว่าเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดจากขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

 

เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยงานรฐัดงักล่าวมหีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า โครงการท่อส่งน้ําของบรษิทัเป็นโครงสรา้งพื้นฐาน

และบรกิารสาธารณะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานรฐัดงักล่าว

จะต้องว่าจา้งทีป่รกึษาเพื่อร่วมจดัทํารายงานการศึกษาและวเิคราะห์โครงการร่วมลงทุนใหเ้ป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 22 และมาตรา 27 

แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษาที่ได้รับ 

การว่าจา้งจากหน่วยงานรฐัดงักล่าว ได้ส่งหนังสอืขอขอ้มูลจากบรษิัทเพื่อนําไปประกอบการจดัทํารายงานการศึกษาและวเิคราะห์

โครงการร่วมลงทุนตามขัน้ตอนดงักล่าวขัน้ตน้ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาของหน่วยงานรฐั 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 ข้อมูลเก่ียวกบัการขายน้ําดิบแยกตามโครงข่าย 

 

หน่วยงานรฐัแห่งหน่ึงทีเ่ป็นเจา้ของท่อส่งน้ํา กําหนดใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการขายน้ําดบิแยกตามโครงขา่ย เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

การขายน้ําดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน้ํา 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

รายได้จากการขายน้ําดิบทัง้หมด   

   โครงขา่ยท่อส่งน้ําหนองปลาไหล - มาบตาพุด 762,845 810,713 

   โครงขา่ยท่อส่งน้ําดอกกราย - มาบตาพุด 722,894 746,505 

   โครงขา่ยทอ่ส่งน้ําฉะเชงิเทรา - ชลบุร ี 484,087 655,441 

   โครงขา่ยท่อส่งน้ําหนองปลาไหล - หนองคอ้ 292,272 272,047 

รวม 2,262,098 2,484,706 

   

หกั  รายได้จากการขายน้ําดิบเพ่ือนําไปผลิตน้ําประปา   

   โครงขา่ยท่อส่งน้ําดอกกราย - มาบตาพุด (118,774) (127,201) 

   โครงขา่ยท่อส่งน้ําหนองปลาไหล - หนองคอ้ (66,374) (63,914) 

รวมรายไดจ้ากการขายน้ําดบิ 2,076,950 2,293,591 

 

รายไดจ้ากการขายน้ําดบิในโครงขา่ยท่อส่งน้ําฉะเชงิเทรา - ชลบุร ีประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

โครงขา่ยท่อส่งน้ําหนองคอ้ - แหลมฉบงั 1 275,860 415,731 

โครงขา่ยท่อส่งน้ําหนองคอ้ - แหลมฉบงั 2 107,346 104,601 

โครงขา่ยท่อส่งน้ําฉะเชงิเทรา 100,881 135,109 

รวม 484,087 655,441 

  



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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สดัส่วนปริมาณการขายน้ําดิบแก่ผู้ใช้น้ําแต่ละประเภท 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ร้อยละ ร้อยละ 

   

นิคมอุตสาหกรรม 59 52 

การประปา 22 30 

โรงงานทัว่ไป 19 18 

รวม  100 100 
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