


สารบัญ 
 1 จุดเดนทางการเงิน 
 2 วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ 
 4 สารจากประธานกรรมการ 
 6 คณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
 10 คณะผูบริหารบริษัทฯ 
 13 โครงสรางองคกร 
 14 ภารกิจในรอบป 2552 
 25 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 26 ลักษณะการประกอบธุรกิจและสัดสวนการถือหุนบริษัทในเครือ 
 28 ปจจัยความเสี่ยง 
 32 คำอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ 
 37 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 47 นิยามกรรมการอิสระ 
 48 การควบคุมภายใน 
 50 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 52 รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 53 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 54 รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 56 งบการเงิน 
 64 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 109 รายการระหวางกัน 
 110 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 111 ขอมูลทั่วไป 
 113 รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก 
 114 นโยบายการจายเงินปนผล 
 115 รายการเกี่ยวโยง 



ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการสูบสงน้ำ กับปริมาณน้ำดิบที่สูบสงใหลูกคาระหวางป 2545-2552 
        3 เดือน
        ต.ค.-ธ.ค.
 หนวย : ลานลูกบาศกเมตร/ป 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2551 2552*

ปริมาณการใชน้ำรวม 140.03 156.52 177.65 190.10 199.36 211.20 227.69 51.86 221.27
ความสามารถในการสูบสงน้ำ 328.00 328.00 343.00 423.00 423.00 473.00 473.00 473.00  473.00
อัตราสวนความสามารถในการสูบสงน้ำ 
ตอปริมาณความตองการ (หนวย : เทา)  2.34 2.10 1.93 2.23 2.12        2.24       2.08 2.28 2.14
*รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552

จุดเดน 
ใ น ร อ บ ป 

ตารางเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนทางการเงิน 

                                                  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ                                      งบการเงินรวม        
รายการ    3 เดือน     3 เดือน

     ต.ค.-ธ.ค.     ต.ค.-ธ.ค.  2549 2550 2551 2551 2552* 2549 2550 2551 2551 2552*

มูลคาหุนตามบัญชี  3.31 3.35 3.47 3.54 3.63 3.33 3.50 3.59 3.68 3.81
กำไรสุทธิตอหุน 0.39 0.33 0.31 0.08 0.44 0.39 0.33 0.34 0.09 0.49
เงินปนผลตอหุน 0.25 0.25 0.25 - 0.10** 0.25 0.25 0.25 - 0.10**
อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม 33.00 22.98 25.30 25.10 30.92 21.50 18.13 23.45 23.03 28.04
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 12.04 9.58 10.09 8.68 12.20 11.92 9.36 10.70 9.66 12.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 5.96 4.86 5.87 5.79 8.63 5.48 4.49 5.97 6.26 8.73
อัตราสวนหนี้ตอสวนของผูถือหุน 1.01 0.97 0.52 0.48 0.35 1.20 1.09 0.56 0.53 0.44
*รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552
**เงินปนผลระหวางกาลประกาศจายตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552

รายไดรวมและกำไรสุทธ+เปร.ยบเทียบ 2549-2552 (ลานบาท)

รายไดรวม กำไรสุทธิ
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วิ สั ย ทั ศ น  

“ 
มุงสูการเปนผูนำดานการจัดการน้ำอยางมีคุณคา  

เพื่อความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
หรือ Water solution for all 

” 

พั น ธ กิ จ  

• รักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจอยาง
โปรงใส และบูรณาการ 

• จัดหาแหลงน้ำและบริหารจัดการโครงขาย
ทอสงน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
อุตสาหกรรมอยางพอเพียง 

ก ล ยุ ท ธ  
 กลยุทธในการดำเนินการกำหนดใหมีความสอดคลองกันกับวิสัยทัศนและพันธกิจโดยกำหนดใหครอบคลุม   
4 ดานสำคัญ ไดแก ดานการเงินการลงทุน ดานกลุมผูมีผลประโยชนรวม (Stakeholders) ดานการจัดการ และ  
ดานการเรียนรูการพัฒนาองคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ดานการเงินและการลงทุน  
1.1  เพิ่มรายไดหลักและพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง 
1.2  ควบคุมตนทุนใหเหมาะสม 
1.3  บริหารทางการเงิน เพื่อรองรับการลงทุน 
1.4  พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและอื่นๆ 
1.5  มุงพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรทั้งในประเทศและ  

ตางประเทศ 
1.6  นโยบายดานราคาคาน้ำดิบใหเหมาะสมกับตนทุน 

2.  ดานกลุมผูมีผลประโยชนรวม (Stakeholders)  
2.1  สรางความพึงพอใจผูมีผลประโยชนรวมดานตางๆ 

(Stakeholders) 
2.2  สงเสริมภาพลักษณองคกร 



• สรางความภาคภูมิใจแกพนักงานในฐานะผูนำ
ดานการจัดการน้ำ 

• ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
ทองถิ่น และหวงใยสิ่งแวดลอม (Corporate 
Social Responsibility) 

• พัฒนาและจัดการระบบประปา ระบบการนำน้ำ
กลับมาใชใหม (Reuse) และระบบการบำบัดน้ำ
เสียดวยเทคโนโลยีและตนทุนที่เหมาะสม 

• เปนศูนยความรูทางเทคโนโลยีดานน้ำในระดับ
ภูมิภาค 

3. ดานการจัดการ  
3.1  จัดหาแหลงน้ำและแหลงน้ำสำรอง 
3.2  การเพิ่มปริมาณน้ำจำหนาย 
3.3  รักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสูบจายน้ำ 
3.4  การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
3.5  การบริหารทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและ  

ประสิทธิผลสูงสุด 
3.6  จัดโครงสรางองคกรเชื่อมโยงกลุมบริษัทฯ 

4. ดานการเรียนรู การพัฒนาองคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1  พัฒนาความรู ความสามารถและสงเสริมใหมีความเจริญกาวหนา  

ของพนักงานและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
4.2  สงเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมของพนักงานในบริษัทฯ 
4.3  พัฒนาระบบงานองคกร (Enterprise System) แบบบูรณาการ 

(Integration) 
4.4 รักษาเสถียรภาพ และประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรและ  

เครือขายกลุมบริษัทฯ 

 



สาร 
จากประธาน

กรรมการ 



5   ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 5 2 

ในป 2552 บริษัทฯ ดำเนินการในหลายดานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุงหมายในการสรางประโยชนอยางเทาเทียม
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ดวยความใสใจในผลประโยชนของผูถือหุนเปนหลัก  

ทัง้นี ้ บรษิทัฯ มคีวามเขาใจและตระหนกัถงึสภาวะเศรษฐกจิในปจจบุนัทีย่งัคงอยูในสภาวะชะลอตัวอยางตอเนื่องตั้งแตปลายป 2551 และมี
ผลใหลูกคาภาคอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ลดการใชน้ำดิบลง ดังนั้นการบริหารจัดการในป 2552 บริษัทฯ จึงยังคงมุงเนนการรักษาระดับ  
ผลประกอบการและความมั่นคงทางการเงิน โดยใชกลยุทธในการลดตนทุนการดำเนินการไดแก การควบคุมตนทุนคาไฟฟาจากการสูบสงน้ำ การ
บริหารจัดการเงินสดเพื่อลดตนทุนทางการเงิน การควบคุมงบประมาณคาใชจายของพนักงานและผูบริหาร รวมทั้งการใชทรัพยากรภายในบริษัทฯ 
ใหคุมคา โดยรวมศูนยปฏิบัติการทั้ง 2 แหงเขาดวยกัน เพื่อลดภาระการสำรองอะไหลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกคาไดอยางครบวงจร 
จากการบริหารจัดการดังกลาวมีสวนสนับสนุนใหบริษัทฯ มีกำไรสุทธิดีขึ้นจากป 2551 สูงกวาที่คาดการณไว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาล ระหวางปงบประมาณ 2552 

เพือ่เสรมิสรางความมัน่คงทางธรุกจิในระยะยาว บรษิทัฯ ไดจดัหาแหลงนำ้ของตนเองไวเปนอกีทางเลอืกหนึง่ โดยทำสญัญาซือ้นำ้ดบิระยะยาว
จากบริษัทเอกชนที่สามารถตรวจสอบได และไดรับการจัดสรรน้ำจากภาครัฐอยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากปญหาภัยแลง 
รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการสูบสงน้ำดิบจากโครงการกอสรางแนวทอสงน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เสนที่ 3 ที่สามารถรองรับปริมาณการใช
น้ำในพื้นที่มาบตาพุดภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา โดยในอนาคตโครงการลงทุนของบริษัทฯ จะไมเปนเพียงการตอบสนองอุปสงคการใชน้ำ  
และการใหผลประโยชนเชิงธุรกิจแกบริษัทฯ เทานั้น แตยังคงเปนโครงการที่แสดงถึงความเอาใจใสตอผูใชน้ำและชุมชน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และไดรับการยอมรับจากชุมชนดวยเชนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงเนนการบริหารจัดการสินทรัพย โดยแยกประเภทสินทรัพยเพื่อการควบคุม
และนำมาใชอยางมีประสิทธิภาพ  

ในดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีตอผูใชน้ำ บริษัทฯ จึงบริหารจัดการโดยการปรับลดราคา
อัตราคาน้ำดิบจำหนายในกลุมอุปโภคบริโภค ประเภทที่อยูอาศัยและหนวยงานราชการ ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดนอย เพื่อใหทรัพยากรน้ำซึ่งเปน
ปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย ไมกลายเปนภาระคาใชจายของผูใชน้ำปลายทางในกลุมดังกลาว นอกจากนี้ ในป 2552 บริษัทฯ ยังไดจัด
ตั้งแผนกพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบและสามารถดำเนินงานดาน Corporate Social Responsibility 
(CSR) อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวอยางสม่ำเสมอ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได
ดำเนินการดาน CSR เชิงรุก โดยการเขาพบผูแทนชุมชนและองคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อรับทราบปญหาในแตละพื้นที่ และ
สามารถดำเนินการแกไขตามแนวทางที่เหมาะสม  และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน  

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องดวยพนักงานเปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองคกร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกำหนดใหมีหลักปฏิบัติที่
เหมาะสมโดยมีเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ฝายบริหารหรือผูบังคับบัญชาพึงมีตอพนักงานหรือผูใตบังคับ
บัญชาอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมในสาขาที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรูของพนักงาน รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมตางๆ เพื่อการสันทนาการและเสริมสรางความสามัคคีภายในองคกรไปพรอมกัน และที่สำคัญ บริษัทฯ เปดชองทางการสื่อสารภายใน
องคกร ใหพนักงานระดับปฏิบัติการถึงฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได ทั้งนี้ ดวยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยง
พนักงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการ บริษัทฯ ไวดวยกันและลดชองวางที่อาจเกิดขึ้นในองคกรไปพรอมกัน  

สุดทายนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ทานผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดรวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดมอบความ  
ไววางใจ และสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ทำใหบริษัทฯ พรอมที่จะกาวไปขางหนา เพื่อสรางความมั่นคงและแข็งแกรงในระยะยาวตอไป 

 

 

 

 นายอุทิศ ธรรมวาทิน 

 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 
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คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

1.  นายอุทิศ  ธรรมวาทิน     อายุ  61 ป 
ตำแหนง : ประธานคณะกรรมการ  (กรรมการอิสระ) 
การศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเบริกเลย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เนติบัณฑิตไทย  
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 

DCP 3/2000 วปรอ.*รุน 399 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 51 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ   
พ.ค. 50 - เม.ย. 51 กรรมการ  
ม.ค. 46 - ม.ค. 50    บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
เม.ย. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยออยล 
ก.ค. 52 - ก.ย. 52 รองปลัดกระทรวงการคลัง 
ธ.ค. 46 - ก.ย. 52 กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 
ก.พ. 52 - ก.ย. 52 กรรมการ 
มี.ค. 51 - ม.ค. 52   บมจ.ทาอากาศยานไทย 
ต.ค. 51 - มิ.ย.52 อธิบดีกรมศุลกากร 
พ.ย. 49 - ก.ย. 51 รองปลัดกระทรวงการคลัง 
ต.ค. 47 - ต.ค. 49  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
การถือครองหุน EW : ไมม ี

2.  นายกนกศักดิ์  ปนแสง     อายุ  53 ป 
ตำแหนง : กรรมการ 
 (1) ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
 (2) กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขานโยบายสาธารณะและบริหารงานบุคคล 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 

DCP 106/2008 DAP 73/ 2008 
 วปรอ.*รุน 4414 วตท.***รุน 9 

ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
มี.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส 
 กรรมการ บจ.ประปาบางปะกง 
 กรรมการ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา 
 กรรมการ บจ.ประปานครสวรรค 
ปจจุบัน กรรมการ บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม 
การถือครองหุน EW : ไมม ี
 
3.  พล.ต.ท.สมยศ  พุมพันธุมวง     อายุ  55 ป 
ตำแหนง : กรรมการ 
 (1) ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑและ 
  ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
 (2) กรรมการบริหารและการลงทุน 
 (3) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
การศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร  
 มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 รป.บ. (ตร.) โรงเรียนนายรอยตำรวจ 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
 DCP 107/2008 FSD 2/2008 
 วปรอ.* รุน 4717 บยส. รุน 13 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ก.พ. 52 - ปจจุบัน กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ธ.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ  
 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
ต.ค. 51 - ปจจุบัน  ผูชวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 
เม.ย. 51 - ปจจุบัน กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค 
มิ.ย. 51 - ก.ย. 51 ผูบัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  
ก.พ. 51 - พ.ค. 51 จเรตำรวจ 
การถือครองหุน EW : ไมม ี
 

1 3 2 
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4.  นายวิเศษ  ชำนาญวงษ     อายุ  58 ป 
ตำแหนง : กรรมการ 
 (1) ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
การศึกษา : M. Eng. (Water Reources Eng.) 
 Asia Institute of Technology (AIT) 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 

DCP 121/2009 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
พ.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการและผูวาการ 
 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 
ต.ค. 51 - เม.ย. 52 รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3) (กปภ.) 
ต.ค. 50 - ก.ย. 51 รองผูวาการ (บริหารและการเงิน)  (กปภ.) 
ม.ค. 50 - ก.ย. 50 รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 4) (กปภ.) 
ม.ค. 48 - ธ.ค. 49 รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3) (กปภ.) 
การถือครองหุน EW : ไมม ี
    
5.  นางมณฑา  ประณุทนรพาล     อายุ  55 ป 
ตำแหนง : กรรมการ  
 (1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (2) กรรมการกำหนดเกณฑและประเมิน  
  ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 นิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 

DCP 84/2007 วปรอ.*รุน 4818 
ประสบการณการทำงาน : 
ม.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ม.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการและผูวาการ 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ต.ค. 47 - ธ.ค. 50 รองผูวาการ 11 (ทาเรืออุตสาหกรรม) 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
การถือครองหุน EW : ไมมี 
    
6.  นางนิศกร   ทัดเทียมรมย     อายุ  61 ป 
ตำแหนง : กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 (1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2) กรรมการสรรหา 
 (3) กรรมการกำหนดเกณฑและประเมิน  
  ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
การศึกษา : MBA University of Wisconsin, Madison, USA 
 ปริญญาตรี ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
 DCP 120/2009  ACP 27/2009 
 วปรอ.*รุน 4414 ปรม.****รุน 6 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการศึกษาการบริหารจัดการดาน 
 การงบประมาณ ดานการบัญชี ดานการเงินการคลัง 
 และการตรวจสอบภายใน สภากาชาดไทย 
เม.ย. 48 - ธ.ค. 51 รองเลขาธิการ 
 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
 สำนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ต.ค. 47 - เม.ย.48 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักบริหารระดับ 10)  
 สำนักงบประมาณ 
การถือครองหุน EW : ไมม ี
 

4 5 6 

* หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
** หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 
*** หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
**** หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
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7.  นายบุญมี  จันทรวงศ     อายุ  63 ป 
ตำแหนง : กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 (1) ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 (2) กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาเศรษฐศาสตรการเกษตร 
 Iowa State University, USA 
 กีฎวิทยา กสิกรรมและสัตวภิบาลบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
 DCP 120/2009 ACP 27/2009 
 วปรอ.*รุน 4212 ปปร.**รุน 3 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
มี.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ การไฟฟานครหลวง 
ม.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.ขนสง 
ต.ค. 48 - ก.ย. 49 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ต.ค. 45 - ก.ย. 49  อธิบดีสงเสริมสหกรณ 
ส.ค. 41 - ก.ย. 44    กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
การถือครองหุน EW : ไมม ี
 
8.  นางลีนา เจริญศร ี    อายุ  64 ป 
ตำแหนง : กรรมการ 
 (1) กรรมการสรรหา 
 (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
การศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
 ปปร.**รุน 6 
ประสบการณการทำงาน : 
ก.พ. 52 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ก.พ. 52 - ปจจุบัน กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค 
ปจจุบัน กรรมการ บมจ.นวนคร 

ปจจุบัน คณะกรรมการครวจสอบและประเมินผล 
 ประจำกระทรวงการคลัง 
ต.ค. 47 - ก.ย. 48 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 
ต.ค. 45 - ก.ย. 47 ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 กระทรวงการคลัง 
การถือครองหุน EW : ไมม ี
 
9.  พล.ต.ต.พิมล  สินธุนาวา     อายุ  68 ป 
ตำแหนง : กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 (1) ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 (2) กรรมการตรวจสอบ 
 (3) กรรมการธรรมาภิบาล 
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 รป.บ. (ตร.) โรงเรียนนายรอยตำรวจ 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
 DCP 104/2008 DAP 72/2008 
 ACP 22/2008 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
พ.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็กคอมธารา  
ต.ค. 42 - ก.ย. 44 ผูชวยผูบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 
 จังหวัดพิษณุโลก 
การถือครองหุน EW : ไมม ี
 
10.  นายรัษฎา  ผองแผว     อายุ  59 ป 
ตำแหนง : กรรมการ 
 (1) กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 (2) กรรมการกำหนดเกณฑและประเมินผล  
  การดำเนินงานของบริษัทฯ 
การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
 DCP 94/2007 

คณะกรรมการและที่ปรึกษา 

บริษัทฯ 

8 9 7 
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ประสบการณการทำงาน : 
ม.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
มี.ค. 49 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  
 บจ.เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส 
ก.ย. 41 - มี.ค. 49 รองกรรมการผูจัดการ  
 บจ.เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส 
การถือครองหุน EW : ไมม ี

   
11.  นายฉกรรจ   แสงรักษาวงศ     อายุ  59 ป 
ตำแหนง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 

วปรอ.*รุน 4414 ปปร.**รุน 8 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 51 - ก.พ. 52 กรรมการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ม.ค. 52 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค 
ต.ค. 52 - ปจจุบัน อธิบดีสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ก.พ. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ทาอากาศยานไทย 
ม.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ต.ค. 48 - ก.ย. 52 รองปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ต.ค. 45 - ก.ย. 48 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
การถือครองหุน EW : ไมม ี

12.  พล.ท. ชยุติ สุวรรณมาศ     อายุ  57 ป 
ตำแหนง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ  
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 51 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา 
ม.ค. 50 - พ.ค. 51   กรรมการ 
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

เม.ย. 46 - ปจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำกองทัพไทย 
ปจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ทุนลดาวัลย 
 บริษัทของสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.โรงแรมราชดำริ  
ปจจุบัน กรรมการ บมจ.คริสเตียนีและนีลเซ็น (ไทย) 
การถือครองหุน EW : ไมมี 
 
13.  นายประพันธ  อัศวอาร ี    อายุ  53 ป 
ตำแหนง : กรรมการ  
 (1) กรรมการบริหารและการลงทุน 
 (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (3) กรรมการธรรมาภิบาล 
การศึกษา : ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
 DCP 101/2008 ACP 21/2007 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการ 
ม.ค. 50 - ม.ค. 51    บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก   
เม.ย. 50 - ปจจุบัน กรรมการผูอำนวยการใหญ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก   
มี.ค. 50 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส 
 กรรมการ บจ.ประปาบางปะกง 
 กรรมการ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา 
 กรรมการ บจ.ประปานครสวรรค 
ส.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บลจ.เคที ซีมิโก   
เม.ย. 52 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
เม.ย. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร 
พ.ค. 50 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ   
  และกรรมการบรรษัทภิบาล 
 บมจ.หลักทรัพย ซีมิโก 
การถือครองหุน EW : ไมม ี

10 13 11 12 

* หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
** หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 
*** หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
**** หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
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1.  นายประพันธ  อัศวอาร ี    อายุ  53 ป 
ตำแหนง : กรรมการผูอำนวยการใหญ  
 (1) กรรมการบริหารและการลงทุน 
 (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (3) กรรมการธรรมาภิบาล 
การศึกษา : ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 

DCP 101/2008 ACP 21/2007 
ประสบการณการทำงาน : 
พ.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการ 
ม.ค. 50 - ม.ค. 51    บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก   
เม.ย. 50 - ปจจุบัน กรรมการผูอำนวยการใหญ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก   
มี.ค. 50 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส 
  กรรมการ บจ.ประปาบางปะกง 

กรรมการ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา 
กรรมการ บจ.ประปานครสวรรค 

ส.ค. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บลจ.เคที ซีมิโก   
เม.ย. 52 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
เม.ย. 52 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร 
พ.ค. 50 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ   
  และกรรมการบรรษัทภิบาล 
 บมจ.หลักทรัพย ซีมิโก 
การถือครองหุน EW : ไมมี 

2.  นายไพโรจน  สัตยสัณหสกุล     อายุ  50 ป 
ตำแหนง : รองกรรมการผูอำนวยการใหญ 
 ประจำสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ  
การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม 
 สุขาภิบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
 DCP 19/2002 
ประสบการณการทำงาน :  
ส.ค. 51 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการใหญ   
 สังกัดสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ  
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
พ.ย. 44 - ก.ค. 51 รองกรรมการผูอำนวยการใหญ  
 สายงานวางแผนและปฏิบัติการ   
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
2544 - ก.ค. 2551 กรรมการและกรรมการผูจัดการ  
 บจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส  
2544 - ก.ค. 2551 กรรมการ บจ.ประปาบางปะกง  
 กรรมการ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา  
 กรรมการ บจ.ประปานครสวรรค  
 
3.  นายเจริญสุข  วรพรรณโสภาค     อายุ  46 ป 
ตำแหนง :   ผูอำนวยการฝายบริการลูกคา และรักษาการ 
 รองกรรมการผูอำนวยการใหญ  
 สายงานวางแผนและบริการลูกคา 
การศึกษา : ปริญญาโท Hydraulic Engineering  
 International Institute for Hydraulic  
 and Environmental Engineering (IHE) 
 Delft, The Netherland 
ประสบการณการทำงาน :  
ม.ค. 52 - ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายบริการลูกคา  
 และรักษาการรองกรรมการผูอำนวยการใหญ  
 สายงานวางแผนและบริการลูกคา 
ส.ค. 51 - พ.ค. 52 กรรมการบริษัท บจ.เอกคอมธารา 
พ.ย. 45 - ธ.ค. 51 ผูอำนวยการฝายวางแผนโครงการ    
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

ผูบริหารบริษัทฯ 

5 3 4 1 2 
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พ.ย. 44 - ต.ค. 45 รักษาการผูอำนวยการฝายวางแผนโครงการ   
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูจัดการแผนกวางแผนโครงการ   
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
      

4.  นางน้ำฝน  รัษฎานุกูล     อายุ  47 ป 
ตำแหนง : ผูอำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการ 
 ผูอำนวยการใหญ 
 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 เลขานุการบริษัทฯ 
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ  
 Glasgow College of Technology, UK 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  Certificate in Computer Programming  
and Information Processing, UK 

การอบรมหลักสูตรสำคัญ : 
DCP 4/2000 ปรม.รุน 1 

 ปปร.รุน 11 
ประสบการณการทำงาน : บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
มิ.ย. 50 - ปจจุบัน ผูอำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการ 

ผูอำนวยการใหญและเลขานุการบริษัทฯ  
ก.พ. 47 - มิ.ย. 50 ผูอำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบ  

และเลขานุการบริษัทฯ    
พ.ย. 44 - ก.พ. 47 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ    
มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ  
        

5.  นางธิดารัชต  ไกรประสิทธิ์     อายุ  46 ป  
ตำแหนง :   ผูอำนวยการอาวุโสฝายตรวจสอบ 
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประสบการณการทำงาน : บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ม.ค. 52 - ปจจุบัน ผูอำนวยการอาวุโสฝายตรวจสอบ   
มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอำนวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญช ี  
ต.ค. 47 - มิ.ย. 50 ผูอำนวยการฝายอาวุโสฝายการเงิน  
 และทรัพยากรบุคคล     
2544 - ต.ค. 47 ผูอำนวยการฝายการเงินและทรัพยากรบุคคล  
2540 - 2544 ผูอำนวยการฝายการเงินและพัสดุ   
       
6.  นายเชิดชาย  ปติวัชรากุล     อายุ  45 ป  
ตำแหนง : ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
 เจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประสบการณการทำงาน : 
ธ.ค. 51 - ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ    
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ส.ค. 51 - ม.ค. 52 รักษาการกรรมการผูจัดการ   
 บจ.ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตีส 
มี.ค. 51 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.เอกคอมธารา 
พ.ย. 50 - พ.ย. 51 ผูอำนวยการฝายโครงการพิเศษ    
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
มี.ค. 50 - ม.ค. 52 กรรมการ บจ.ประปาบางปะกง 
 กรรมการ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา 
 กรรมการ บจ.ประปานครสวรรค 
พ.ย. 44 - พ.ย. 50 ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฉะเชิงเทราและ 
 รักษาการผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการระยอง 
ต.ค. 43 - ต.ค. 44 ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการมาบตาพุด   
        

10 7 6 8 11 9 
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7.  นายพจนา  บุญศิริ     อายุ  49 ป  
ตำแหนง :   ผูอำนวยการฝายวางแผนโครงการ 
การศึกษา : ปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณการทำงาน : บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ม.ค. 52 - ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายวางแผนโครงาร   
พ.ย. 50 - ธ.ค.51 ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ    
พ.ย. 44 - ตค. 50 ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฉะเชิงเทรา   
มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูจัดการสำนักงานโครงการกอสราง ฉะเชิงเทรา   
มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูจัดการสำนักงานโครงการกอสรางขนาดใหญ  
2541 - 2544 วิศวกรอาวุโส  
 
8.  นางสาวเฟองฟา  นิ่มเจริญ    อายุ  45 ป 
ตำแหนง :   ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร สาขาการจัดการ 
 ทรัพยากร (เศรษฐศาสตรทรัพยากร) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
ประสบการณการทำงาน : บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
มิ.ย. 50 - ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
พ.ย. 45 - มิ.ย. 50  ผูอำนวยการฝายอำนวยการ    
พ.ย. 44 - ต.ค. 45 รักษาการผูอำนวยการฝายอำนวยการ    
มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหาร   
 
9.  นายนำศักดิ์  วรรณวิสูตร     อายุ  44 ป 
ตำแหนง : ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญช ี  
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน  
 University of Colorado, USA 
ประสบการณการทำงาน : บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ม.ค. 52 - ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญช ี  
มิ.ย. 50 - ธ.ค.51 ผูอำนวยการฝายอำนวยการ    
พ.ย. 45 - มิ.ย. 50 ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง   
พ.ย. 44 - ต.ค. 45 รักษาการผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง   
มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ   
  

10.  นางวิราวรรณ  ธารานนท     อายุ  51 ป 
ตำแหนง :   ผูอำนวยการฝายอำนวยการ  
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
 Sasin Graduate Institute of Business  
 Administration of Chulalongkorn University 
ประสบการณการทำงาน : บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ม.ค. 52 - ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายอำนวยการ  
มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอำนวยการฝายตรวจสอบ   
ต.ค. 49 - มิ.ย. 50 ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ  
ต.ค. 48 - ก.ย. 49 ผูจัดการสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ  
2547 - 2548 ผูจัดการงานบริหารความเสี่ยงกลุมบริษัท  
 
11.  นางสาวดวงแกว  อึ้งศรีทอง     อายุ  48 ป 
ตำแหนง : ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
การศึกษา : Doctor of Education,  
 สาขา Human Resources Development,  
 Western Michigan University, USA 
ประสบการณการทำงาน : 
ม.ค. 52 - ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
 บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
ส.ค. 50 - มี.ค. 51 Director, Human Resources Division  
 Challenge Hospitality Co., Ltd.   
ก.พ. 49 - เม.ย. 50 Vice President, Human Resources  
 Division T.C.C. Capital Land Limited 
พ.ค. 43 - ธ.ค. 48 Human Resources Manager 
 HMC Polymers Co., Ltd. 
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โครงสราง 
องคกร 

ฝายวางแผน
โครงการ

ฝาย
บริการลูกคา

ฝายการเงิน
และบัญชี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
พิจารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บร0หารและ
การลงทุน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร0 ษั ท
บร0ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ 

สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ 
และ เลขานุการบร0ษัทฯ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

สายวางแผนและบร0การลูกคา

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

สายวางแผนและบร0การลูกคา

ฝายตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บร0หาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำหนดเกณฑ
และประเมินผล
การดำเนินงาน
ของบร0ษัทฯ

ฝายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายสื่อสาร
องคกร

ฝาย
อำนวยการ

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ดานการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 144 คน 
เปนพนักงานประจำ 143 คน และพนักงานสัญญาจาง 1 คน ซึ่งเปน  
ผูบริหาร จำนวน 11 คน และพนักงานจำนวน 132 คน  

 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรประจำป 2552 
จากวิสัยทัศนของบริษัทฯ คือ “มุงสูการเปนผูนำดานการจัดการ

น้ำอยางมีคุณคา เพื่อความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง  
ยั่งยืน” และกลยุทธของบริษัทฯ ที่ไดกำหนดไวอยางชัดเจน คือดานการ
เรียนรูและการพัฒนาองคกร จึงเห็นไดวาบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการ
พัฒนาพนักงานอยางยิ่ง โดยมีเปาหมายเพื่อเนนการพัฒนาความรู 
ความสามารถ รวมถึงการสงเสริมพนักงานใหมีความเจริญกาวหนาใน
งาน โดยในป 2552 บริษัทฯ ไดพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับคานิยม
หลักขององคกร เนนการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารในดานการ
บริหารจัดการ รวมถึงความรูตามทักษะวิชาชีพ และดานเทคนิค
วิศวกรรมของพนักงาน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมุงเนนการพัฒนาทีมงานอยางตอเนื่อง 
โดยไดมีการจัดกิจกรรมการสรางทีม สำหรับบุคลากรทุกระดับในองคกร 
ภายใตกิจกรรม “East Water Group Synergy” รวมทั้งสิ้น 4 รุน 
กิจกรรมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงทัศนคติการทำงานเพื่อ
องคกร การเรียนรูและพัฒนาทักษะการทำงานรวมกัน รวมถึงการปลูก
ฝงจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 
ของบุคลากร โดยกิจกรรมหลักประกอบดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธ การ
บรรยายพิเศษโดยผูนำชุมชน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน
ในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ อาทิ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตาม
แนวเสนทอ เปนตน 

ภารกิจ 
ใ น รอบป  2 5 5 2  



15   ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 5 2 

ดานเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ 
ในป 2552 บริษัทฯ ไดดำเนินการเพิ่มศักยภาพ

การบริหารจัดการน้ำในดานตางๆ เพื่อรองรับการขยาย
ตัวของความตองการใชน้ำในพื้นที่บริการของบริษัทฯ 
ดังนี้ 

ดานการเพิ่มศักยภาพของแหลงน้ำ บริษัทฯ ได
ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหลงน้ำ
ทางเลือก (กอสรางอางเก็บน้ำ) เพื่อศึกษาความ  
เปนไปไดในดานวิศวกรรมและดานการลงทุนในการ
พัฒนาอางเก็บน้ำขนาดใหญ (Off Stream Reservoir) 
ความจุประมาณ 10-20 ลาน ลบ.ม. พรอมกันนี้ 
บริษัทฯ ทำสัญญารับซื้อน้ำจากเอกชนเพิ่มเติมอีก
ประมาณปละ 10 ลาน ลบ.ม. เพื่อเพิ่มศักยภาพแหลง
น้ำดิบของบริษัทฯ  

ด านการเพิ่ มศักยภาพของระบบทอส งน้ ำ 
บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับปรุงระบบทอสงน้ำสายหลัก
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของระบบทอสงน้ำสายหลักทั้งในดานความ
สามารถในการสงจายน้ำและดานการบริหารจัดการ
ระบบสูบจายน้ำ ซึ่งไดแก งานกอสรางสถานีสูบน้ำแรง
ต่ำบริเวณสถานีสูบน้ำบางปะกง งานเพิ่มศักยภาพของ
ระบบสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำดอกกราย งานปรับปรุงระบบ
ทอสงน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำมาบตาพุด งานกอสรางแพ
สูบน้ำดิบอางเก็บน้ำบางพระ งานกอสรางแพสูบน้ำดิบ
สระสำนักบก เปนตน โดยใชเงินลงทุนกวา 200 ลาน
บาท และในป 2552 บริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินการกอสราง
วางทอสงน้ำ หนองปลาไหล-มาบตาพุด เสนที่ 3 เพื่อ
รองรับการขยายตัวของการใชน้ำในภาคอุปโภคบริโภค
และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด-สัตหีบ โดยใช
เงินลงทุนประมาณ 1,738 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะ
กอสรางแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2554 

ดานการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการน้ำ 
บริษัทฯ ไดวางแผนสูบจายน้ำใหสอดคลองกับ
สถานการณน้ำและสภาวะอากาศ โดยไดอางอิง  
ปรากฏการณ El Nino และ La Nina ซึ่งเปนขอมูลจาก

หนวยงานในประเทศและตางประเทศประกอบการ
วางแผนสูบจายน้ำจากแหลงน้ำตางๆ ในสวนการปฏิบัติ
การสูบจายน้ำบริษัทฯ ไดรวมศูนยปฏิบัติการระยอง 
และศูนยปฏิบัติการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี เขาดวยกันเปน
ศนูยปฏบิตักิารเดยีวกนั โดยผนวกแผนกการตลาดเขามา
ดวยเปนฝายบริการลูกคา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสูบจายน้ำบริการแกลูกคา และในป 2553 บริษัทฯ 
มแีผนจะพฒันาระบบควบคมุการสบูจายนำ้แบบรวมศนูย 
(Control Center) บริเวณอางเก็บน้ำหนองปลาไหล 
เพื่อใชในการบริหารจัดการระบบสูบจายน้ำและการ
บริหารจัดการแหลงน้ำ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา รองรับการรวมศูนยปฏิบัติการดังกลาว
ขางตนดวย 
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ดาน CRM 

ดานพัฒนาธุรกิจ 
นอกจากการพยายามรักษาอัตราการเติบโตของ  

บริษัทฯ จากธุรกิจหลักอยางตอเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ 
มีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจบริการทางดานน้ำ
อยางครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการทรัพยากร
น้ำและการใหบริการที่หลากหลายของทั้งภาคครัวเรือน
และอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายธุรกิจดานพลังงาน
โดยเนนเฉพาะพลงังานทดแทนทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

เพื่อเพิ่มและกระจายรายไดทางดานอื่นๆ นอกเหนือ
จากธุรกิจน้ำดิบและน้ำประปา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได
ศึกษาโอกาสการลงทุนทั้งธุรกิจทางดานน้ำและพลังงาน
ทดแทนในตางประเทศที่มีศักยภาพและสามารถใหผล
ตอบแทนที่สูง อาทิ ประเทศเวียดนาม อินเดีย จีน 
เปนตน ซึ่งเปนประเทศที่มีความตองการการลงทุนดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐานคอนขางสูงเพื่อรองรับการลงทุน
และการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 

1. การเสริมสรางความสัมพันธกับลูกคา 
ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดจัดใหผูบริหารของบริษัทฯ พบปะกับ  

ผูบริหารระดับสูงของลูกคา เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดวย 
นอกจากนี้ยังจัดใหมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธในระดับพนักงานดวย 
เชน โบวลิ่ง ฟุตบอล การจัดอบรมใหความรูดานการออกแบบระบบทอ
แกลูกคาเพื่อสามารถนำไปประยุกตใชกับหนวยงานลูกคา (การอบรม 
Hydraulic of Raw Water Pipeline System จำนวน 2 รุน)   
การสนับสนุนการทำกิจกรรมในโครงการตางๆ ของลูกคาอยางตอเนื่อง 
เชน งานครบรอบวันสถาปนาการประปาสวนภูมิภาค กรมชลประทาน 
การเชิญลูกคาเพื่อรวมประชุมทางวิชาการงานวันน้ำโลก 2552 ที่
บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการจัดทำรายงานของสหกรณออมทรัพยของ
การประปาสวนภูมิภาค เปนตน 
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1. การอบรม Hydraulic of Raw Water Pipeline System 
2. วันสถาปนาการประปาสวนภูมิภาค ครบรอบ 30 ป 
3. งานวันน้ำโลก 2552 ณ ศูนยการประชุม แชลเลนเจอร เมืองทองธานี 
4. กิจกรรมกีฬาฟุดบอลเชื่อมความสัมพันธกับ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน 
5. กิจกรรมแขงขันโบวลิ่งเชื่อมความสัมพันธชุมชน สวนราชการ และลูกคา 

        1    
      3    4
 2   5

1. การมอบทุนการศึกษานักเรียนในพื้นที่ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
2.-3. การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห “รักษความปลอดภัย-หวงใย  

สิ่งแวดลอม” ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

2. กิจกรรมเพื่อสังคมรวมกับลูกคา (CSR) 
ในป 2552 บริษัทฯ ไดมีกิจกรรม CSR ในโครงการตางๆ รวมกับลูกคา 

ไดแก การสนับสนุนโครงการอุปกรณการศึกษานักเรียนป 2552 รวมกับ 
บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน, งานกิจกรรมสัมพันธนิคมฯ-ชุมชน ประจำ  
ป 2552, การจัดงานพิธีรดน้ำผูสูงอายุ, การชวยเหลือภาคเกษตรกรรมของ
กลุมพัฒนาลำไยจังหวัดลำพูน, การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห “รักษความ
ปลอดภัย-หวงใยสิง่แวดลอม”, การรวมเปนเจาภาพงานทอดกฐนิ กบัการนคิม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, การรวมเปนเจาภาพเพื่อสรางพระอุโบสถและ
หลอพระประธาน ณ วัดซอยคีรี จังหวัดระยอง และงานพิธีถวายผาพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับการประปาสวน
ภูมิภาค เปนตน 

    1    
  2    3

3. เพิ่มชองทางการสื่อสาร 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ  

การสื่อสารระหวางบริษัทฯ กับลูกคา จึงไดเริ่มนำ
ระบบสงขอความสั้นผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS)   
มาใชเพื่อความรวดเร็วในการแจงขาวสารตางๆ เชน 
การซอมบำรุงรักษาระบบสูบจายน้ำ ซึ่งอาจสงผล  
ใหแรงดันและปริมาณน้ำลดลง เปนตน ตลอดจน  
ขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอลูกคา 
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การพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ตลอดระยะเวลากวา 17 ป 
บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจอยางม ี 
คุณธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
ทุ ก ฝ า ย และถื อ มั่ น ใ นคว าม  

รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม ใ น พื้ น ที่  
ปฏิบัติการ 3 จังหวัด ไดแก 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง   
และนอกพื้นที่ปฏิบัติการอยาง  
ตอเนื่อง โดยเฉพาะในป 2552 นี้ 
บริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนุน
ใหพนักงานทุกคนในองคกรมีสวน
รวมในการชวยเหลือชุมชนและ
สังคมอยางสม่ำเสมอ  

ในดานการตอบแทนสังคม 
บริษัทฯ จะจัดสรรงบประมาณ  
ไมเกิน 5% ของกำไรสุทธิ เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง โดยจัดแบงโครงการออก
เปน 5 ดาน ไดแก 1. ดานสงเสริม
ความรู 2. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ดานสิ่งแวดลอม 4. ดานกีฬา
และสุขภาพ 5. ดานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
ของชุมชนและหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน ในป พ.ศ. 2552 ไดดำเนิน
การกิจกรรมดานตางๆ ดังนี ้
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และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดนำคณะครู
และเยาวชนรวม 100 คน รวมลงนามถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ อาคารศิริราช 100 ป โรงพยาบาล
ศิริราช เขาทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรม
มหาราชวัง รวมทั้งไดเขารวมงาน “พอ..The Greatest of 
the King, The Greeting of the Land” ณ บริเวณลาน
พระราชวงัดสุติ กรงุเทพฯ ซึง่สรางความประทบัใจใหแกคณะ
ครูและนักเรียนเปนอยางมาก   

นอกจากนั้นแลว บริษัทฯ ยังไดจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธและสงเสริม
ความรูใหกับกลุมเยาวชนที่รวมคายอยางตอเนื่องอีกดวย โดยมีกิจกรรมใน  
ป 2552 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 ไดนำเยาวชน   
600 คน มาทัศนศึกษา-ดูงาน “40 ป โครงการหลวง 4 ทศวรรษ ชวย  
ชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก” ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ซึ่งไดจัด  
แสดงพระราชกรณียกิจ และโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ พรอมนำคณะเยาวชนเขารับฟงการบรรยายธรรมและการฝก
สมาธิ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  

ดานสงเสริมความรู 
โครงการ East Water Young Leader Project 

เปนโครงการตอเนื่องปที่ 2 โดยบริษัทฯ ไดนำเยาวชนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน จากจังหวัดระยอง 
รวม 300 คน เขารวมโครงการคายเยาวชน เพื่อเรียนรูเรื่องการเปนผูนำ
ที่ดี และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
เรื่อง “น้ำ” ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกและสรางเครือขายเยาวชนดานการ
อนุรักษทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง

เยาวชนที่ผานคายจะไดรับทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท โดยแบง
ทุนออกเปนสองสวน ครึ่งหนึ่งมอบตรงใหกับเยาวชนและอีกครึ่งหนึ่ง
สมทบเปนกองทุนใหโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมหรือโครงการ
ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนตอไป 
ในป 2552 บริษัทฯ มอบทุนไปทั้งสิ้นจำนวน 600 ทุน เปนเงินรวม 
6,000,000 บาท 
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ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. โครงการปรับปรุงและฝกอบรมระบบประปาชุมชน  

• การปรับปรุงระบบประปาชุมชน  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนมีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใชงาน

ผลิตน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคไดอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ เขาไปสำรวจความ
ตองการของชุมชนและสภาพปจจุบันของระบบประปาหมูบานที่มีอยู แลวนำมา
วิเคราะหขอมูลและดำเนินการปรับปรุงระบบประปาตอไป  

ในป 2552 บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบประปาชุมชนใหแก อบต.หนองละลอก 
จำนวน 4 หมูบาน พรอมฝกอบรมการใชงานและบำรุงรักษาระบบ เพื่อใหสามารถผลิต
น้ำประปาบริการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา บริษัทฯ ไดเขาสำรวจระบบประปาชุมชนใน
พื้นที่ อบต. 2 พื้นที่ ไดแก อบต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง จำนวน 8 แหง และ 
อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อีก 8 แหง เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหและเตรียม
การปรับปรุงระบบประปาหมูบานในป 2553 ตอไป  

• การอบรมประปาชุมชน  
นอกจากการปรับปรุงระบบผลิตแลว บริษัทฯ ยังไดจัดฝกอบรมการใชงานและบำรุงรักษา รวมทั้งการบริหารจัดการระบบประปาควบคู  

ไปดวย ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดจัดอบรมใหแกชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ประกอบดวย อบต.ชุมแสง อบต.ปลวกแดง และ 
อบต.แมน้ำคู จ.ระยอง ซึ่งผูเขาอบรมมีทั้งเจาหนาที่ อบต. และคณะกรรมการประปาหมูบานแตละแหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลากร
ของชุมชนที่มีหนาที่ควบคุมระบบประปา ใหมีขีดความสามารถในการใชงาน การบำรุงรักษา และเรียนรูถึงตนทุนตางๆ ในแตละขั้นตอนของ  
การผลิต เพื่อใหบริหารจัดการระบบประปาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของ
กลุมบริษัทฯ ตอไป  
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2. โครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชน 
• ตูน้ำดื่มระบบ Reversed Osmosis (RO)  
ดวยในป พ.ศ. 2550 รัฐบาลไดกำหนดใหเปน  

ปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดังนั้นเพื่อเปนการรวม
เฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีน้ำ
สะอาดในการบริโภค รวมทั้งเพื่อเปนสาธารณประโยชน
แกพื้นที่ตางๆ ที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ำ ระหวาง 
ป 2550-2552 บริษัทฯ จึงไดมอบตูน้ำดื่มระบบ RO   
ใหแกสภากาชาดไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแหงชาติ และ
หนวยงานราชการ โรงเรียนใน จ.ระยอง ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้นจำนวน 553 ตู  

• รถน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ / น้ำดื่มบรรจุถวย  
เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน

ตางๆ ใหกับหนวยงานราชการและชุมชน เชน กิจกรรม
งานประเพณี โครงการ อบจ.พบประชาชน และ  
กิจกรรมอื่นๆ ในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดใหบริการ  
รถน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่จำนวน 322 ครั้ง ปริมาณ  
น้ำสะอาดที่ผลิตใหบริการรวมจำนวน 808,595 ลิตร 
นอกจากนี้ยังไดมอบน้ำดื่มบรรจุถวย สนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ จำนวน 228 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 315,628 ถวย 
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3. โครงการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนและหนวยงานราชการ 
บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม “อีสท วอเตอร สัญจร (ชุมชน)” ขึ้น 

เพื่อลงพื้นที่พบปะหัวหนาหนวยงานราชการและผูนำชุมชน เขา
สอบถามและรับฟงปญหาหรือความตองการของชุมชน ผานหนวยงาน
ราชการทองถิ่น ซึ่งเปนการเขาถึงชุมชนอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง  
สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนดวยการแสดงเจตนารมณของบริษัทฯ   
ถึงความตั้งใจที่จะชวยเหลือและแกไขปญหาของชุมชนในดานตางๆ 
เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีชุมชนกลุมเปาหมายจำนวน 
15 อำเภอ 59 ตำบล รวมจำนวน 74 แหง  

4. คอนเสิรตการกุศล “อีสท วอเตอร คืนน้ำใจใหชุมชน”  
บริษัทฯ ไดจัดคอนเสิรต “อีสท วอเตอร คืนน้ำใจให

ชุมชน” ขึ้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดยไดนำ
ศิลปนวงโปงลางสะออนมาแสดง เพื่อนำรายไดจากการ
จำหนายบัตรโดยไมหักคาใชจาย มอบใหกับเหลากาชาด
จังหวัด เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนใหแก
ชุมชนตอไป  
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ดานสิ่งแวดลอม 
1. โครงการฟนฟูสภาพแหลงน้ำและสิ่งแวดลอม  

ดวยความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อรณรงค
ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จึง
ไดรวมกับหนวยงานราชการในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกปา เชน รวมสนับสนุน
กิจกรรมปลูกปาชายเลนบริเวณปากแมน้ำประแสร ต.กระแสบน อ.แกลง 
จ.ระยอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552 รวมกับศูนยสงเสริมอาชีพการเกษตร
จังหวัดระยอง (พืชสวน) และอำเภอปลวกแดง จัดกิจกรรมปลอยปลา ปลูก
หญาแฝก ปลูกปา บริเวณริมอางเก็บน้ำดอกกราย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 
รวมทั้งการขุดลอกคลอง ฟนฟูและอนุรักษแมน้ำลำคลอง ณ วัดบานดอน 
และวัดน้ำคอกเกา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2552  

น้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน 
และสามารถนำกลับมาใชรดน้ำตนไม เลี้ยงสัตวน้ำไดอีกดวย 

2. โครงการระบบบำบัดน้ำเสียจากหองน้ำและครัว โรงเจ วัดโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

เพื่อเปนการสงเสริมความรูเรื่องการจัดการน้ำและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน โดยเริ่มที่โรงเจ วัดโสธร เพื่อเปนสถานที่
ถายทอดความรูเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตนแบบ เนื่องจากมีประชาชน
เขามาใชบริการจำนวนมาก และอยูริมแมน้ำบางปะกง อีกทั้งแสดงใหเห็นถึง
การเอาใจใสตอสิ่งแวดลอมของโรงเจ ซึ่งบริษัทฯ ไดเลือกแบบระบบบำบัด  
น้ำเสียที่เหมาะสมกับโรงเจ วัดโสธร โดยสามารถบำบัดน้ำเสียไดสูงสุด   
6 ลบ.ม. ตอวัน มูลคากอสรางทั้งสิ้น 470,000 บาท ซึ่งการทำงานของระบบ
ตามผังดังนี้ 

น้ำเสียจากหองอาบน้ำ

น้ำเสียจากหองครัว

บอสูบ
น้ำทิ้ง

บอดักไขมัน

ถังแยก
กากตะกอน

ถังกรอง
ไรอากาศ

ถังเติม
อากาศแบบ 
Fixed Film

ถังตกตะกอนน้ำำเสสีียจากหอง
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ดานกีฬาและสุขภาพ 
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อใหพนักงานมี

สุขภาพแข็งแรง จึงไดจัดใหมีการจัดแขงขันฟุตบอลกับหนวยงานราชการ
และชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมโบวลิ่งสานสัมพันธใหกับหนวยงาน
ราชการและลูกคาในพื้นที่ปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงานกีฬาทอง
ถิ่นอื่นๆ อีกดวย เชน ฟุตบอล โบวลิ่ง กอลฟ เปนตน 

ดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น  
ในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดทอดกฐิน 4 วัด ไดแก วัดเทวารุธาราม 

จ.ฉะเชิงเทรา วัดหนองศรีสงวน จ.ชลบุรี วัดเขาโพธิ์ และวัดวังประดู 
จ.ระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนงานประเพณีทองถิ่นอื่นๆ เชน 
ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง แหเรือ เทศกาลผลไม เปนตน 

 

กลาวไดวากวา 17 ป ที่บริษัทฯ ไดสะสมความเชี่ยวชาญ และยังคงมุงมั่นที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางตอเนื่อง สงผลใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา และพรอมที่จะแขงขันกับองคกรอื่นๆ ในระดับสากลไดตอไป 
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1. ธุรกิจน้ำดิบ 
วิกฤติเศรษฐกิจโลกตั้งแตปลายป 2551 และสภาพความขัดแยง

ทางการเมืองและสังคมไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของประเทศ บริษัทฯ ประเมินวาปจจัยดังกลาวจะสงผล
กระทบใหการใชน้ำดิบของภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวลดลง 
อยางไรก็ตาม ดวยนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงการ  
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกชวยใหภาวะอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
ปลายป 2552 มีแนวโนมดีขึ้นกวาที่คาดการณไว ทำใหปริมาณน้ำ
จำหนายทั้งป 2552 ใกลเคียงกับป 2551 

 บริษัทฯ มียอดจำหนายน้ำดิบรวม 221.27 ลาน ลบ.ม. ลดลง
จากป 2551 ประมาณรอยละ 1 การใชน้ำในภาคอุตสาหกรรมตางๆ 
เริ่มมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตชวงกลางป 2552 นอกจากนี ้ 
ยังมีปจจัยบวกจากการใชน้ำดิบเพื่อการทดสอบเครื่องจักรของโรงงาน
ปโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนักที่คาดวาจะเปดดำเนินการในป 2553  

สำหรับการใชน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภค ปริมาณการใชลดลง
จากป 2551 คิดเปนรอยละ 6.8 ซึ่งเปนผลจากจำนวนนักทองเที่ยวที่  
ลดลงมาในชวงป 2552 และเปนผลจากสถานการณน้ำในป 2552 ที่
คอนขางด ีผูใชนำ้สามารถใชนำ้จากแหลงนำ้ทีม่อียูของผูใชนำ้เองมากขึน้ 

ผูใชน้ำดิบรายใหญของบริษัทฯ แบงเปน 2 กลุม ไดแก  
• การประปาสวนภูมิภาค ไดแก ชลบุรี พัทยา แหลมฉบัง 

ศรีราชา และอื่นๆ รวมถึงสัมปทานกิจการประปาของเอกชน ใชน้ำดิบ
รวมกันมากถึงรอยละ 34.8 

• นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและแหลมฉบัง ของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งใชน้ำดิบมากถึงรอยละ 34.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 บริษัทฯ ไดเสนอคงอัตราคาน้ำดิบป 
2552–2553 เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบดานตนทุนใหแกภาคอุปโภค-
บริโภค และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการ
ชวยเหลือใหประชาชนลดคาใชจายในสภาวะเศรษฐกิจ 

 

2. ผลกระทบจากคำสั่งคุมครองชั่วคราวของศาล
ปกครองกลางที่กระทบตอ 76 โครงการลงทุนพื้นที่
มาบตาพุด 

ศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 มีคำสั่งคุมครอง
ชั่วคราว ใหระงับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของ 76 โครงการ
ลงทุน ที่กำลังดำเนินการในพื้นที่มาบตาพุด อำเภอบานฉาง และใกล
เคียงจังหวัดระยอง ไวเปนการชั่วคราว 

กรณีดังกลาวนี้ ไมไดมีผลกระทบตอปริมาณน้ำจำหนายในป 
2552 ของบริษัทฯ เนื่องจากโครงการที่มีคำสั่งคุมครองชั่วคราว สวน
ใหญอยูระหวางการกอสรางซึ่งยังไมไดเริ่มใชน้ำ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 
ไดใหความสำคัญโดยไดติดตามสถานการณอยางใกลชิด พรอมประเมิน
ผลกระทบตอบริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทยังมีมุมมองที่ดีตอการเติบโตของการใชน้ำดิบในพื้นที่   
นาจะเปนไปตามเปาหมายที่คาดการณไว อยางไรก็ตาม ความลาชา
ระหวางที่เจาของโครงการตางๆ จัดทำรายงานผลกระทบดานสุขภาพ
และชุมชน อาจจะสงผลตอปริมาณน้ำจำหนายระยะสั้น แตไมสงผลให
ความตองการน้ำดิบในพื้นที่ลดปริมาณลงอยางมีนัยสำคัญ 

 

180

2549 2550 2551

199.71

ปร�มาณน้ำจำหนาย (ลาน ลบ.ม.)

219.10

223.91
221.27

2552
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240

นิคมฯ เอกชน
22.4%

โรงงานทั่วไป
8.3%

กนอ.
34.5%

อุปโภค บริโภค
34.8%

ปร�มาณ
การใชน้ำดิบ
(รอยละ)

ภาวะ 
อุตสาหกรรม 
และการแขงขัน 
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ธุรกิจน้ำดิบ (Core Business) 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 

(มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 เพื่อ
พัฒนาและบริหารจัดการระบบทอสงน้ำสายหลัก ในพื้นที่ชายฝงทะเล 
ภาคตะวันออก โดยจำหนายน้ำดิบใหแกนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
ทั่วไป และกิจการประปา ผานระบบทอสงน้ำดิบ 5 สาย ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ไดแก ระบบทอสงน้ำ หนองปลาไหล-
ดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ ระบบทอสงน้ำ หนองคอ-แหลมฉบัง-
พัทยา-บางพระ ระบบทอสงน้ำ หนองปลาไหล-หนองคอ ระบบทอสง
น้ำพื้นที่ฉะเชิงเทรา และระบบทอสงน้ำบางปะกง-ชลบุรี มีความยาวทอ
สงน้ำรวม 324 กิโลเมตร และมีความสามารถสูบสงน้ำ ไดรวมกันถึง  
473 ลาน ลบ.ม. ตอป 

พัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจน้ำดิบ  
มิถุนายน 2552 

กอสรางโครงการวางทอเชื่อมจากอางเก็บน้ำประแสรไปอางเก็บ
น้ำคลองใหญแลวเสร็จ ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการที่บริษัทฯ ไดรับมอบ
หมายจากรัฐบาลตามมติ ครม. เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2548 ใหเปน  
ผูดำเนินการกอสราง กรมชลประทานเปนผูดำเนินการออกแบบ โดย
เปนการวางทอขนาด 1,600 มิลลิเมตร และขนาด 1,400 มิลลิเมตร 

ลักษณะ 
การดำเนินธุรกิจ 
และสัดสวนการถือหุนบริษัทในเครือ 

รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร เพื่อผันน้ำจากอางเก็บน้ำประแสรมายัง  
อางเก็บน้ำคลองใหญได 80 ลาน ลบ.ม. ตอป  

 

ตุลาคม 2552 
เริ่มดำเนินการโครงการกอสรางวางทอสงน้ำหนองปลาไหล-  

มาบตาพุด เสนที่ 3 โดยการวางทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 1,400 
มิลลิเมตร ความยาว 33.6 กิโลเมตร และมีความสามารถในการสง
น้ำดิบ 105 ลาน ลบ.ม. ตอป เพื่อรองรับความตองการใชน้ำของภาค
อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองใน
อนาคต โดยใชระยะเวลาในการกอสราง 2 ป คาดวาจะแลวเสร็จใน
เดือนตุลาคม 2554 วงเงินคากอสรางราว 1,738 ลานบาท โครงการนี้
เปนโครงการลงทุนของบริษัทฯ เอง 

 

ธันวาคม 2552 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณจากเงินงบประมาณ เพื่อ

เปนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสินที่เกิดจากการกอสรางโครงการ  
วางทอเชื่อมจากอางเก็บน้ำประแสรไปอางเก็บน้ำคลองใหญ จังหวัด
ระยอง เปนจำนวนเงิน 1,677,000,000 บาท ซึ่งคาดวาบริษัทฯ จะสง
มอบโครงการฯ ใหกรมชลประทานแลวเสร็จในไตรมาส 2/2553 

 

บิดำนจกิรุธ
านฒพัะลแรากดัจ.จมบ
กออนัวะตคาภำนรกายพัรท

Raw Water Business
Eastern Water Resources

Development and 
Management Plc.

าปะรปำนจิกรุธ
Tap Water
Business

%001สีตลิีทยูลซแรอวเนิูย.จบ
Universal Utilities Co., Ltd. 100%

%51าราธมอคกอ็เ.จบ
Egcom Tara Co., Ltd. 15%

%99ารทเงิชเะฉาปะรป.จบ
Chachoengsao Water Supply Co., Ltd. 99%

บจ.ประปาบางปะกง 99%
Bangpakomg Water Supply Co., Ltd. 99%

%001ครรวสรคนาปะรป.จบ
Nakornsawan Water Supply Co., Ltd. 100%

• บีหตสัาปะรป •
Sattahip Waterworks

นาละากเาปะรป
Kholan Waterworks

• งัชีสะากเาปะรป • นิวอบาปะรป
Si Chang Waterworks Bowin Waterworks

• ยุมสะากเาปะรป • ประปาระยอง
Samui Waterworks Rayong Waterworks

)ssenisuBeroC(บดิำนจิกรธุ )ssenisuBdetaleR(งอืนเวยีกเจกิรธุ
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ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) 
ธุรกิจน้ำประปา บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (UU) 

เปนผูดำเนินธุรกิจประปาสัมปทานในพื้นที่ตางๆ รวม 9 แหง ไดแก 
ประปาสัตหีบ ประปาบางปะกง ประปาฉะเชิงเทรา ประปานครสวรรค 
ประปาเกาะสีชัง ประปาพื้นที่บอวิน ประปาเกาะสมุย ประปาเกาะลาน 
และประปาระยอง รวมทั้งยังดำเนินการรับจางผลิตน้ำประปาใหแก
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ผูรับสัมปทานผลิตน้ำประปาในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี-สมุทรสงคราม ตลอดจนบริหารลดน้ำสูญเสียในพื้นที่บริการภาค 
2 ของการประปาสวนภูมิภาค ไดแก ประปาออมนอย-สามพราน-
สมุทรสงคราม ประปาปทุมธานี-รังสิต และประปาพัทยา       

 

พัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจน้ำประปา 
มิถุนายน 2552 

บริษัท UU ไดลงนามในสัญญากับการประปาสวนภูมิภาค เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2552 สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปา
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาสัญญา 20 ป โดยมีปริมาณน้ำรับซื้อ
เฉลี่ย 24,000 ลบ.ม/วัน (หรือ คิดเปน 8.76 ลาน ลบ.ม. ตอป)  

  

ธุรกิจการดูแลตูน้ำดื่มหยอดเหรียญ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 มีมติ

อนุมัติการปดกิจการและชำระบัญชี บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด 
เซอรวิสเซส จำกัด (WTS) ซึ่งไดดำเนินธุรกิจรองรับและสะสางการ
บริหารโครงการ ตูน้ำดื่มหยอดเหรียญชุมชนฯ ตอเนื่องจากบริษัท   
โกลบอล วอเตอร ซีสเท็มส คอรปอเรชั่น จำกัด (GWS) และชวยงาน
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหนายตูน้ำคงคางเดิมที่บริษัทฯ รับโอนจาก
บริษัท GWS จนเสร็จสิ้น 

 

ดานการบริหารจัดการ 
มิถุนายน  2552  

ไดรับการประเมินคะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพ  
การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำปจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย   
และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ตามหนังสือเลขที่ กลต.ก. 1028/2551 
เรื่องแจงผลการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 
2551 ของบริษัทที่ไมไดปดรอบบัญชีในเดือนธันวาคม 2550 และขอ
ความรวมมือในการเปดเผยผลการประเมิน 

 

พฤศจิกายน 2552 
บริษัทฯ ไดรับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป  

ดีเดน 2551/2552 (Board of the Year Awards 2008/2009) เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 
(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงตอการ
ดำเนินธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกที่สง
ผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอบริษัทฯ โดยถือวาการบริหารความ
เสี่ยงเปนองคประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ   

โดยในป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักที่จะลดผล
กระทบในเชิงลบ อันเกิดจากเหตุการณหรือความไมแนนอนที่อาจเกิด
ขึ้น จากปจจัยแวดลอม รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งอาจจะสง
ผลเสียหายตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของบริษัทฯ จึงได
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากำหนด
นโยบายและกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญสำหรับกลุมบริษัทฯ 
(Corporate Risks) โดยไดปรับปรุงกรอบและหลักเกณฑจากปจจัยที่จะ
สงผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติคูมือบริหารความเสี่ยงและติดตาม

ความกาวหนาตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ และหนวยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อควบคุมความเสี่ยงอยางตอเนื่อง พรอมทั้งรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุกไตรมาส 

 

สรุปปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตอบริษัทฯ   
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 
1.1 ปริมาณน้ำในแหลงน้ำอาจไมเพียงพอกับความตองการใชน้ำ 

จากการคาดการณปริมาณความตองการใชน้ำเทียบกับปริมาณ
น้ำในแหลงน้ำหลักในป 2552 พบวา มีปริมาณน้ำเพียงพอตอความ
ตองการใชน้ำตลอดปอยางแนนอน อยางไรก็ตามเพื่อปองกันความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการติดตามปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำหลัก  

ในทุกสัปดาห รวมทั้งไดดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพของปริมาณ
น้ำสำรองโดยการจัดหาบอดินเพื่อสำรองน้ำไวใชในชวงฤดูแลงอยาง  
ตอเนื่อง นอกจากนี้เมื่อทอเชื่อมโยงอางเก็บน้ำประแสร-คลองใหญ  

ปจจัยความเสี่ยง  

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 
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แลวเสร็จ กรมชลประทานสามารถผันน้ำจากอางเก็บน้ำประแสรมายัง
อางเก็บน้ำคลองใหญและอางเก็บน้ำหนองปลาไหลได 80 ลานลูกบาศก
เมตรตอป ทำใหแหลงน้ำตนทุนสำหรับบริษัทฯ มีเพียงพอในระยะ 5 ป
ขางหนา  

  

1.2 ความเพียงพอของปริมาณน้ำสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีขอตกลงกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเกี่ยวกับ

การหยุดจายกระแสไฟฟา จึงตองมีน้ำสำรองใชไดจากสระสำรองฉุกเฉิน
เพื่อสงน้ำดิบใหลูกคาไดอยางตอเนื่องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจาก
นั้นบริษัทฯ จึงไดปรับปรุงและซอมแซมสระสำรองน้ำดิบมาบขา  
แลวเสร็จ ปจจุบันบริษัทฯ มีแหลงน้ำสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
101,600 ลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำดิบไดประมาณ   
6.3 ชั่วโมง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการวางแผนปฏิบัติการกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินเพื่อที่จะทำใหการสูบจายน้ำเปนไปอยางตอเนื่อง และใน
อนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณน้ำสำรอง โดยกอสรางสระ
สำรองบริเวณพื้นที่มาบขาเพิ่มเติมอีกแหงหนึ่งซึ่งมีความจุประมาณ 
250,000 ลูกบาศกเมตร และจะทำใหปริมาณน้ำสำรองกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้นสามารถสำรองจายน้ำไดถึง 24 ชั่วโมง 

 

1.3 ภาพลกัษณและสมัพนัธภาพเชงิลบตอการดำเนนิงานของบรษิทัฯ 
เนื่องจากโครงการวางทอเปนโครงการกอสรางขนาดใหญ เชน 

โครงการวางทอสงน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เสนที่ 3 ของบริษัทฯ 

ไดเริ่มในปลายป 2552 ดังนั้นการดำเนินการตลอดจนการใชน้ำจาก
แหลงน้ำในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ อาจเกิดภาพลักษณและ
สัมพันธภาพเชิงลบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ได ซึ่งบริษัทฯ ไดเขา
ชี้แจงโครงการใหผูนำทองถิ่นในพื้นที่โครงการรับทราบ รวมทั้งจัด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีรวมกัน 

บริษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  

สิ่งแวดลอม โดยสรางสัมพันธภาพกับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนการสราง
ความเขาใจที่ถูกตอง และยังไดสนับสนุนโครงการพัฒนาในทองถิ่นอยาง
สม่ำเสมอ เพื่อลดความขัดแยงและสรางทัศนคติที่ดีตอบริษัทฯ โดยได
ดำเนินการรวมกับชุมชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง บริการรถน้ำดื่ม
เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมคอนเสิรตการกุศล โครงการคายเยาวชนผูนำดาน
การอนุรักษทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดลอมพรอมมอบทุนการศึกษา 
โครงการปลูกปาชายเลนเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม รวมถึงสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน อาทิ วัด 
โรงเรียน สวนราชการ และสาธารณกุศลตางๆ เปนตน 

  

1.4 การเกิดความเสียหายตอระบบทอสงน้ำ 
ระบบทอสงน้ำของบริษัทฯ อาจพบปญหาการสึกกรอน หรือจาก

การกอสรางสาธารณูปโภคอื่นในบริเวณแนวทอ ซึ่งอาจทำใหทอแตก
หรือรั่วได อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดทำแผนการตรวจสอบระบบทอสงน้ำ
และการซอมบำรุงอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดทำประกันความเสี่ยงภัยกับ
บริษัทประกันภัย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเสียหาย
ของระบบทอที่อาจเกิดจากเหตุการณตางๆ โดยครอบคลุมทุกเสนทอ  
ตลอดจนทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินของบริษัทฯ และประกันภัย
ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการ
หยดุชะงกั เพือ่ชวยใหบรษิทัฯ สามารถใหบรกิารจายนำ้ไดอยางตอเนือ่ง
และมีประสิทธิภาพ 

1.5  นโยบายของรัฐบาลและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
ความไมแนนอนของนโยบายของหนวยงานราชการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ 
อาทิ ความลาชาจากการของบประมาณโครงการกอสรางวางทอ  

ประแสร-คลองใหญ ซึ่งไดมีการชี้แจงและประสานความเขาใจและ  

ปรับแผนการจัดซื้อทรัพยสินจากการกอสรางโครงการวางทอเชื่อมจาก
อางเก็บน้ำประแสร-คลองใหญใหสอดคลองกับความเปนจริงแลว   
โดยแผนการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพยสินซึ่งดำเนินการโดย
กรมชลประทานไดตรวจสอบและประเมินราคาทรัพยสินแลวเสร็จ  

ตั้งแตเดือนตุลาคม ป 2552 และไดสรุปผลการจัดซื้อทรัพยสินเสนอ  

ยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพรอมนำเสนอคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาแลว คาดวา ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี
พิเศษจะมีกำหนดแลวเสร็จเมษายน 2553  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของดวยดีมาตลอด อีกทั้งการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการสงเสริมการลงทุนดาน
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวในพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก
ของรัฐบาล 

 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน 
การสูบน้ำจากแหลงน้ำที่พัฒนาใหมซึ่งเปนการสูบผันน้ำจาก

แหลงน้ำใกลเคียงและการเพิ่มขึ้นของอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Ft) สงผล
ทำใหตนทุนคาพลังงานที่ใชในการสูบน้ำเพิ่มสูงขึ้น แมวาบริษัทฯ จะไม
สามารถควบคุมคาไฟฟา ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ และราคา
น้ำมันในตลาดโลกได แตบริษัทฯ ไดดำเนินการบริหารการใชไฟฟา   
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โดยการเลือกสูบน้ำจากแหลงน้ำที่มีตนทุนต่ำเปนลำดับแรกและเลือก
สูบน้ำในชวงเวลาที่อัตราคาไฟฟาต่ำสุด ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดศึกษาแผนอนุรักษพลังงาน เชน 
การปรับปรุงระบบไฟฟาและศึกษาการใชพลังงานทางเลือก เชน Mini 
Hydro Turbine, Solar Cell และกาซชีวมวล เปนตน  

จากสภาวะเศรษฐกิจผันผวนทำใหเกิดปญหาคาเงิน ปญหาวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ปญหาสถาบันการเงินตางๆ สงผลใหปริมาณการใชน้ำ  
ลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 1 จากป 2551 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
สามารถปรับตัวทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจเนื่องจากบริษัทฯ ไดทยอย
ปรับขึ้นอัตราคาน้ำดิบโดยสะทอนตนทุนที่แทจริงตั้งแตกลางป 2551 
และบริหารตนทุนคาใชจายดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลทำให
บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราเติบโตของกำไรสุทธิป 2552 ไดอยาง  
ตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถชำระคืนเงินกูระยะยาวกอน
กำหนดจำนวน 700 ลานบาท เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน และสราง
ความแข็งแกรงของโครงสรางเงินทุนเพื่อรองรับการขยายการลงทุนที่จะ
เพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวดีขึ้น 

 

3. ความเสี่ยงดานกฎหมาย 
ขอพพิาททางกฎหมายทีอ่าจมผีลกระทบตอสนิทรพัยของบรษิทัฯ 

ที่มีจำนวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 มีดังนี้ 

1. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ถูกฟองเปนจำเลยที่ 2 
ในคดีความทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อทรัพยสินจากกรมบังคับคดี คดี
หมายเลขดำที่ 1371/2546  โดยบริษัท ดรอยส เนส แอสโซซิเอท 
จำกัด (โจทก) ไดฟองตอศาลใหเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดิน
ระหวางกรมบังคับคดีและบริษัทฯ หรือใหกรมบังคับคดีกับบริษัทฯ รวม
กันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายแกโจทก ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพยตามฟอง 
เปนจำนวนเงิน 302.2 ลานบาท ตอมาวันที่ 26 มกราคม 2549 ศาล
ชั้นตนพิพากษายกฟอง และเมื่อวันที่  21 มีนาคม 2549  โจทกไดยื่น
อุทธรณ และบริษัทฯ ไดยื่นคำแกอุทธรณ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 
ปจจุบันสถานะของคดีอยูในระหวางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี
ของศาลอุทธรณ  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวา การซื้อทรัพยสินดังกลาวเปนไป
โดยชอบและไดรบัความคุมครองตามกฎหมาย ซึง่บรษิทัฯ ไดยืน่ประมลู
ตามขั้นตอนการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยจากกรมบังคับคดีโดยสุจริต และไดชำระเงินครบถวน 
ตลอดจนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จากกรมบังคับคดีเรียบรอยแลว 

และคาดวาจะชนะคดีในที่สุด   

2. การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ถูกองคการบริหารสวนตำบล
บางบุตร ผูฟองคดีที่ 1 องคการบริหารสวนตำบลบานคาย ผูฟองคด ี 

ที่ 2 และนายสายัณห ยังดี ผูฟองคดีที่ 3 ยื่นฟองตอศาลปกครองระยอง
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เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน  

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตอมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองระยองไดมีคำสั่งเรียก
ใหกลุมบริษัท ยูยู กรุป คอนซอรเตียม เขามาเปนคูกรณีและทำ  
คำใหการในคดี โดยมีสถานะในคดีเปนผูถูกฟองคดีที่ 2 เนื่องจากมีสวน
ไดเสียในกรณีพิพาทดวย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ศาลปกครอง
ระยองมีคำพิพากษาเพิกถอนกระบวนการคัดเลือกเอกชนใหผลิตน้ำ
ประปาเพื่อขายใหแก กปภ. ในพื้นที่ของสำนักงานประปาระยอง และ
เพิกถอนสัญญาเลขที่ ฝกม. 1/2549 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 ซึ่งเปน
ผลจากการคัดเลือกที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

อยางไรก็ตาม กปภ. และบริษัทยอยไดมีการยื่นอุทธรณตอศาล
ปกครองระยอง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 และศาลปกครองจังหวัด
ระยองมีคำสั่งรับอุทธรณ พรอมทั้งสงคำอุทธรณใหศาลปกครองสูงสุด
และขณะนี้คดีความดังกลาวอยูในระหวางขั้นตอนการพิจารณาของ  
ศาลปกครองสูงสุดตามเลขรับที่ อ.278/50 ทั้งนี้เนื่องจากการประปา
สวนภูมิภาคและบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามสัญญาและมีสิทธิหนาที่ตอกัน
ตามที่กำหนดไวในสัญญาตอไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด ซึ่งเปนไปตาม
มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ฝายบริหารของบริษัทยอยเห็นวาบริษัทยอยจะ
ไมไดรับความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา เนื่องจากกรณีที่มีการ
ยกเลิกสัญญา กปภ.จะตองจายเงินชดเชยตนทุนการกอสรางและ
ปรับปรุงระบบประปาและคาใชจายอื่นที่บริษัทยอยไดจายไป 

นอกจากความเสี่ยงหลักของกลุมบริษัทฯ (Corporate Risks)   
ซึ่งมีการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแลว บริษัทฯ   
ไดจัดทำคูมือบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให
หนวยงานตางๆ รับผิดชอบดำเนินการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได โดยมีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส ทั้งนี้พิจารณา
เหตุการณทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นไมจำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่เปนความ  

เสียหาย แตยังรวมถึงปจจัยแวดลอมตางๆ ที่บงชี้โอกาสเกิดความเสี่ยง
กับบริษัทฯ ภายใตสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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คำอธิบายและวิเคราะหของ 

ฝายจัดการ 

1. รายงานและการวิเคราะหผลการดำเนินงานของ
ฝายจัดการ  
1.1 การวิเคราะหกำไรขาดทุน /  
 การวิเคราะหผลการดำเนินงานรวม 

ดวยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีใหม   
จากเดิมรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของ  
ทุกป เปลี่ยนแปลงเปนรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม -   
31 ธันวาคมของทุกป โดยบริษัทฯ ไดปดรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต   
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 เปนครั้งแรกและเพื่อใหผูลงทุน  
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในรายงานและการวิเคราะหผล  
การดำเนินงานของฝายจัดการ (MD&A) สำหรับป 2552 (1 มกราคม – 
31 ธันวาคม 2552) บริษัทฯ จึงไดจัดทำขอมูลผลการดำเนินงานของ  
ป 2551 ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 ขึ้นใหมเพื่อใหเปน
รอบระยะเวลาบัญชีที่เปรียบเทียบกันได โดยบริษัทฯ ไดจัดทำขอมูล
สำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไมไดผาน
การสอบทาน/ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ โดยจัด

ทำขึ้นจากงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2551 และงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต   
1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเทานั้น 

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตั้งแตชวงกลางป 2551 
สงผลใหปริมาณน้ำดิบจำหนายในภาพรวมป 2552 ของบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับป 2551 ปรับตัวลดลงรอยละ 1.16 จากยอดจำหนาย 
223.86 ลาน ลบ.ม. มาอยูที่ 221.27 ลาน ลบ.ม. โดยความตองการ  
ใชน้ำดิบในกลุมปโตรเลียมและกลุมอุปโภคบริโภคเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น  
ในครึ่งหลังของป 2552 เปนผลใหปริมาณน้ำดิบจำหนายในป 2552   
สูงกวาเปาหมายที่บริษัทฯ คาดการณไวตั้งแตตนป 2552 ที่ 214.25 
ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 3.28 

ผลการดำเนินงานในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยม ี 
กำไรสุทธิทั้งสิ้น 807.27 ลานบาท เพิ่มขึ้น 201.46 ลานบาท หรือ  
รอยละ 33.26 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในป 2551 มี 
EBIT รวมทั้งสิ้น 1,250.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 332.39 ลานบาท หรือคิด
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เปนรอยละ 36.21 โดยมี EBITDA จากผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 
1,603.28 ลานบาท จาก 1,264.22 ลานบาท เพิ่มขึ้น 339.07 ลาน
บาท หรือรอยละ 26.82 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจ
น้ำดิบ ธุรกิจน้ำประปา ธุรกิจวิศวกรรมบริการและงานลดน้ำสูญเสีย 
และรายไดคาเชาอาคาร รวมถึงการควบคุมคาใชจายในการบริหารและ
คาใชจายทางการเงินที่ลดลงจากการนำกระแสเงินสดสวนเกินจากการ
ดำเนินงานไปชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวตามกำหนดและกอนกำหนด
รวม 1,150 ลานบาท 

1.2 การวิเคราะหรายได  
ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,878.50 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 376.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.07 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2551 ดวยสาเหตุดังนี้ 

• รายไดจากธุรกิจน้ำดิบ 
รายไดจากธุรกิจน้ำดิบที่เพิ่มขึ้น 246.42 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 14.86 เปนผลจากการปรับคาน้ำดิบเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอนตนทุน
การดำเนินงานรวมถึงคาลงทุนในสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราคา  
น้ำดิบเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ 9.09 บาทตอ ลบ.ม. โดยในป 2552 ปริมาณ
น้ำดิบจำหนายโดยรวมลดลงรอยละ 1.16 จากยอดจำหนาย 223.86 
ลาน ลบ.ม. มาอยูที่ 221.27 ลาน ลบ.ม.  

• รายไดจากธุรกิจน้ำประปา 
รายไดจากธุรกิจน้ำประปาเพิ่มขึ้น 75.42 ลานบาท หรือคิดเปน  

รอยละ 13.45 โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหนาย เพิ่มขึ้นรอยละ 7.26 
จากปริมาณจำหนาย 49.45 ลาน ลบ.ม. ในป 2551 มาอยูที่ 53.04 
ลาน ลบ.ม. ในป 2552 และมีการปรับอัตราคาน้ำประปาสูงขึ้นตาม
สัญญา รอยละ 5.82 

• รายไดคาบริการและคาเชา 
รายไดคาบริการและรายไดคาเชาเพิ่มขึ้น 90.40 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 47.09 จากรายไดที่เพิ่มขึ้นของโครงการงานวิศวกรรม
บริการและงานลดน้ำสูญเสีย และจำนวนผูเชาอาคารที่มีเพิ่มมากขึ้น 
โดยมีผูเชาพื้นที่แลวรอยละ 78.64 ของพื้นที่เชาทั้งหมด 

•  รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ ลดลงทั้งสิ้น 42.51 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 67.42 โดยมีสาเหตุหลักจากรายไดเงินปนผลรับที่
ลดลงในป 2552 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2/2551 บริษัท เอ็กคอมธารา 
จำกัด มีการจายเงินปนผลเปนครั้งแรกโดยเปนผลการดำเนินงานสะสม
รวมจำนวน 40.17 ลานบาท  

• รายไดอื่นๆ 
รายไดอื่นๆเพิ่มขึ้น 21.52 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  

คาปรับตามสัญญาวาจางและสัญญาเชาพื้นที่อาคารสำนักงานและ  
การกลับรายการคาใชจายที่ปรึกษาในธุรกิจประปาที่ไดตั้งสำรองไวและ
ไมสามารถใชสิทธิเรียกรองได เนื่องจากขาดอายุความตามกฎหมาย  

 

 1.3 การวิเคราะหคาใชจาย 
ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 

1,628.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 44.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.81 
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 สืบเนื่องจากสาเหตุสำคัญดังนี ้

  

• ตนทุนจากธุรกิจน้ำดิบ 
ตนทุนจากธุรกิจน้ำดิบเพิ่มขึ้น 13.60 ลานบาท หรือคิดเปน  

รอยละ 1.91 ในขณะที่ปริมาณน้ำจำหนายลดลงรอยละ 1.16   
โดยมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากตนทุนการจัดหาแหลงน้ำ เพื่อใหสอดคลองกับ
ปริมาณการใชน้ำในแตละพื้นที่และตนทุนพลังงานไฟฟา  

• ตนทุนจากธุรกิจน้ำประปา  
ตนทุนจากธุรกิจน้ำประปา เพิ่มขึ้น 25.18 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 8.54 สอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยสัดสวนตนทุนที่เพิ่มขึ้น
นอยกวาสัดสวนรายไดจากธุรกิจน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.45 จาก 
การควบคุมตนทุนและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น  

• ตนทุนคาบริการ  
ตนทุนคาบริการเพิ่มขึ้น 36.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.73 

สอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้นและเปนผลจากการควบคุมตนทุนและ  
การบริหารจัดการลดน้ำสูญหายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน
ตนทุนสวนใหญสำหรับการใหเชาพื้นที่สำนักงานมีลักษณะเปนคาใชจาย
คงที่ ไดแก คาเสื่อมราคา เปนตน 

• คาใชจายในการขายและบริหาร 
คาใชจายในการขายและบริหารในป 2552 ลดลง 39.59 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 13.27 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 เปนผลจาก
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นโยบายควบคุมคาใชจายจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และบริษัทฯ 
ยังคงใหความสำคัญอยางตอเนื่องในการทำกิจกรรมดาน CSR อาทิ   
งานพอ The Greatest of the Kings The Greeting of the Land 
คอนเสิรตกาชาดการกุศลปนน้ำใจใหชุมชน และการจัดคายผูนำเยาวชน 
4 คายในจังหวัดระยอง และงานปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เปนตน จึง
เปนผลใหมีคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
รอยละ 15.05 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 

• คาใชจายทางการเงิน 
ลดลง 31.49 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.77 โดยบริษัทฯ 

ไดนำเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อทยอยชำระคืนเงินตนที่ถึงกำหนด
และชำระคืนเงินตนกอนกำหนดของเงินกูระยะยาวของสถาบันการเงิน 
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยูที่รอยละ 4.50 

1.4 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2552 ป 2551 

อัตรากำไรขั้นตน (รอยละ) 58.81 55.24 
อัตรากำไรสุทธิ/รายไดรวม (รอยละ) 28.04 24.22 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน(ROE) (รอยละ)  12.96 10.05 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(ROA) (รอยละ)  8.73 6.31 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.44 0.53 

ในป 2552 อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไรของ  
กลุมบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นตนและอัตรากำไรสุทธิอยูที่รอยละ 58.81 
และที่รอยละ 28.04 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายรับที่เพิ่มขึ้นจาก  
การดำเนินธุรกิจ การปรับอัตราคาน้ำดิบสะทอนตนทุนจากการลงทุน
ที่แทจริง และจากการควบคุมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน  
ที่ดีขึ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) อยูที่รอยละ 12.96 
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อยูที่รอยละ 8.73 เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนเชนกัน อยางไรก็ดี อัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน (D/E Ratio) ในระดับ 0.44 เทา ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากการทยอยชำระคืนเงินตนของเงินกูระยะยาว ซึ่ง
อัตราสวนทางการเงินดังกลาวทำใหเห็นถึงความแข็งแกรงดานเงินทุน
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และเงินตน (DSCR) ในระดับ 2.53 เทา แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ยังคงมี
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและภาระเงินกูที่ถึงกำหนดชำระใน
เกณฑดี ทั้งนี้ การดำรงอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ อยูภายใต
เงื่อนไขสัญญาเงินกู ในการดำรง D/E Ratio ที่อัตราไมเกินรอยละ   
2 เทา และ DSCR ในอัตราไมต่ำกวา 1.1 เทา 
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2. รายงานและการวิเคราะหดานฐานะการเงิน  
ในป 2552 บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการลงทุนวางทอสงน้ำ

เชื่อมโยงแหลงน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด เสนที่ 3 โดยเปนกอสราง
ระบบสูบน้ำพรอมวางทอสงน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบทอ
สงน้ำและเพื่อรองรับความตองการใชน้ำของภาคอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ โครงการดังกลาว
คาดวาจะแลวเสร็จในป 2554 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทำรายงานสารสนเทศ
ดังกลาวและแจงยังตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552  

 

2.1 การวิเคราะหสินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพย

รวม 9,147.78 ลานบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 194.37 ลานบาท   
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีการเปลี่ยนแปลง
การแสดงบัญชีรายการลูกหนี้อื่น (กรมชลประทาน) จากหมวดสินทรัพย
ไมหมุนเวียนเปนสินทรัพยโครงการในหมวดสินทรัพยหมุนเวียนจำนวน
เงิน 646.49 ลานบาท สืบเนื่องจากในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 คณะ
รัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) 
เขาดำเนินการจัดซื้อทรัพยสินที่เกิดจากโครงการวางทอเชื่อมจาก  
อางเก็บน้ำประแสรไปอางเก็บน้ำคลองใหญ จังหวัดระยอง โดยตอมา 
ในวันที่ 15 มกราคม 2553 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญากับ
กรมชลประทาน ในการซื้อขายทรัพยสินที่ เกิดจากการกอสราง  
โครงการฯ โดยมีกำหนดสงมอบทรัพยสินดังกลาวภายในระยะเวลา   
90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ เปนผลใหสินทรัพยหมุนเวียนมี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน 371.73 ลานบาท โดยมีการครบ
กำหนดสัญญาเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักทรัพยซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Repo) และรายการเงินลงทุนชั่วคราวจากตั๋วสัญญาใช
เงินจำนวน 344.59 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของรายการเงินสด 22.50 
ลานบาท ในขณะที่ลูกหนี้การคาสุทธิเพิ่มขึ้น 64.01 ลานบาท มีรายการ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.77 ลานบาท ในขณะที่สินทรัพยไม
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงลดลง 566.10 ลานบาท โดยมีการเพิ่มขึ้นของ
รายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ จำนวน 62.79 ลานบาท 

  

2.2 การวิเคราะหหนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สิน

รวม 2,804.06 ลานบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 416.28 ลานบาท โดย
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยหนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 
521.71 ลานบาท ซึ่งสวนใหญประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ที่มียอดคงคางจำนวน 1,727.81 ลานบาท 
ลดลงจำนวน 523.26 ลานบาท เนื่องจากการชำระคืนเงินกูตามกำหนด
เวลาจำนวน 450 ลานบาท และชำระกอนกำหนดอีก 700 ลานบาท
จากการบริหารจัดการเงินสดและเงินลงทุนของบริษัทฯ  
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เงินปนผลระหวางกาลของป 2552 จำนวน 582.40 ลานบาท รวมถึง
การชำระดอกเบี้ยจำนวน 127.97 ลานบาท สุทธิเงินสดรับจากการกูยืม
ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 726.00 ลานบาท 

ดังนั้น ณ สิ้นป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดทั้งสิ้น 124.57 ลานบาท  

 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธี
การตัดคาเสื่อมราคาสำหรับทอสงน้ำดิบ 

ในป 2552 บริษัทฯ ใชวิธีการตัดคาเสื่อมราคาสำหรับระบบ  
ทอสงน้ำดิบ 2 วิธี ไดแก วิธีเสนตรง และวิธีแปรผันตามหนวยผลิต   
โดยคำนวณจากประมาณการหนวยการขายแตไมเกินกำลังการผลิต  
ของสินทรัพย ซึ่งวิธีแปรผันตามหนวยผลิตใชกับระบบทอสงน้ำดิบที่ได
มาตั้งแตป 2546 ไดแก ทอสงน้ำฉะเชิงเทรา ทอสงน้ำบางปะกง-ชลบุรี 
ทอสงน้ำศรีราชา ทอสงน้ำบางพระ ทอสงน้ำระยอง-มาบขา ทอสงน้ำ
นครเนื่องเขต เนื่องจากในอดีตโครงขายทอสงน้ำฉะเชิงเทรา-ชลบุรีเปน
ระบบอิสระและไมมีการเชื่อมโยงกับระบบทอในพื้นที่อื่นของบริษัทฯ 
และการคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีแปรผันตามหนวยผลิตจะสัมพันธกับ
รายไดที่ทยอยเพิ่มขึ้น  

สืบเนื่องจาก โครงขายทอสงน้ำของบริษัทฯ ในปจจุบันไดถูก
เชื่อมโยงเปนโครงขายเดียวกันทั้ง 3 พื้นที่ คือในพื้นที่จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง และมาตรฐานทางบัญชีสำหรับสินทรัพย
ถาวรฉบับที่ IAS 16 (ปรับปรุงป 2552) กำหนดใหการตัดคาเสื่อมราคา
สำหรับสินทรัพยประเภทเดียวกัน ควรมีการคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธี
เดียวกัน ประกอบกับการคิดคาเสื่อมราคาระบบทอสงน้ำโดยวิธีเสนตรง
มีความเหมาะสมกับสินทรัพยที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลามากกวาวิธี
แปรผันตามหนวยผลิต  

บริษัทฯ จึงไดเสนอการเปลี่ยนวิธีคิดคาเสื่อมราคาในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 21 ธันวาคม 2552   
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวิธีการคิด  
คาเสื่อมราคาของเสนทอ จากวิธีแปรผันตามหนวยผลิต เปนวิธีเสนตรง 
และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป โดยในป 2552   
มีการบันทึกคาเสื่อมราคา การคิดคาเสื่อมราคาของระบบทอสงน้ำรวม 
279.89 ลานบาท และหากพิจารณาโดยวิธีเสนตรงเสมือนเริ่มใชตั้งแต   
1 มกราคม 2552 จะเปนผลใหคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรสำหรับ
ป 2552 มีจำนวน 348.98 ลานบาท (บริษัทฯ นำเสนอขอมูลนี้เพื่อใช
ในการเปรียบเทียบกับคาเสื่อมราคาสำหรับป 2553) 

ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 105.43 ลานบาท   
โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 54.43 ลาน
บาท จากเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร รายการเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 361.50 ลานบาท และรายการสวนของ  
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป ลดลง 307.96 ลาน
บาท เมื่อสุทธิจากรายการเงินกูระยะสั้นแลว เงินกูยืมระยะสั้นสุทธิ  
เพิ่มขึ้น 53.54 ลานบาท โดยเปนผลจากนโยบายบริหารสภาพคลองใน
การทยอยชำระคืนเงินตนของเงินกูระยะยาวกอนกำหนดในป 2552 

2.3 การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 
สำหรับสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

มีจำนวน 6,341.18 ลานบาท รวมสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัท
ยอยจำนวน 2.54 ลานบาท เปนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 221.91 ลาน
บาท โดยเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากกำไรสะสม
ในสวนที่ยังไมไดจัดสรรมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิคิดเปนจำนวน 
224.98 ลานบาท  

3. รายงานและการวิเคราะหกระแสเงินสด 
สำหรับป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดตนงวดยกมา 102.07 ลานบาท โดยในระหวาง
งวดมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 22.50 ลานบาท ประกอบดวยรายการดังนี้ 

• เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 
1,221.20 ลานบาท จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทฯ เปนผลให
กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552   
มีจำนวน 1,130.28 ลานบาท และปรับดวยรายการที่ไมใชเงินสด   
ไดแก คาเสื่อมราคา คาใชจายตัดจำหนาย และการดอยคาของ
สินทรัพยตางๆ จำนวน 298.43 ลานบาท ปรับดวยคาใชจายดอกเบี้ย
สุทธิจากเงินปนผลรับและดอกเบี้ยรับ เพิ่มขึ้น 98.75 ลานบาท ปรับ
ดวยรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินจากการดำเนินงาน
จำนวนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 7.89 ลานบาท และคาใชจายภาษีเงินได
นิติบุคคลจำนวน 320.73 ลานบาท 

• เงินสดสุทธิที่ใชไปจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 14.51 
ลานบาท เปนผลจากการไถถอนเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนดจำนวน 
344.59 ลานบาท เงินปนผลรับและดอกเบี้ยรับ จำนวน 29.76 ลาน
บาท โดยสุทธิจากการซื้อสินทรัพยถาวรและการลงทุนในสินทรัพย  
ภายใตสัญญาสัมปทานและตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัด
บัญชีรวมจำนวน 388.87 ลานบาท  

• เงินสดสุทธิจากการใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 
1,184.19 ลานบาท สาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินจำนวน 1,195.72 ลานบาท และชำระหนี้สินตามสัญญาเชา  
การเงิน 4.10 ลานบาท การจายเงินปนผลสำหรับรอบป 2551 และ
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การกำกับดูแล 

กิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนิน

ธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุงเนนการสรางประโยชน
สูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย รวมทั้ง  
การใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
สำหรับปที่ผานมาบริษัทฯ ไดมุงเนนการสรางจิตสำนึกในการนำ  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใชในการทำงานประจำวัน โดยการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัทฯ โดยมุง
หวังใหบุคลากรทุกระดับดำเนินงานอยาง “โปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบ 
และสามารถแขงขันได” 

 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ 

(Mission) รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งไดกำหนดเปน
ลายลักษณอักษร ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ทั้งนี้ไดมอบหมายให
คณะกรรมการธรรมาภิบาลนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
ทบทวนนโยบายเพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสอดคลองกับ
เหตุการณปจจุบัน  

ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวนเปนครั้ง  
ที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยใหปรับปรุงหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี โดยใหพนักงานกลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงการเผยแพรขอมูล
ดวยระบบคอมพิวเตอรโดยใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และ
ทบทวนคูมือคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการกำหนดใหประธานคณะ
กรรมการควรเปนกรรมการอิสระ และไมควรเปนประธานหรือสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดยอย การกำหนดใหมีชองทางแจงเบาะแสหรือ  
ขอรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทาง  
การเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง โดยรองเรียน
ยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผานชองทางเว็บไซตของบริษัทฯ 
การกำหนดนโยบายเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหนงใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น โดยใหกรรมการที่เปนผูบริหารเปนกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 4 แหง และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ไมเกิน 5 แหง การจำกัดอายุของกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 75 ป   
การกำหนดใหมีการประชุมกรรมการอิสระรวมกัน รวมทั้งประชุม
กรรมการโดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหาร และใหมีการประชุมระหวาง
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กรรมการและผูบรหิาร การกำหนดจำนวนการถอืครองหุนของกรรมการ
อิสระและกรรมการบริษัทฯ ไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนทั้งหมดที่มี
สิทธิออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรนโยบายดังกลาวในหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซตของบริษัทฯ  

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดกำหนดใหมีหลักสูตรหลักธรรมาภิบาล
สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหมของกลุมบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให
ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเปนหัวขอหนึ่งที่
กำหนดไวในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานกลุม
บริษัทฯ ไดรับทราบ รวมทั้งรับเอกสารคูมือดังกลาวเพื่อนำไปปฏิบัติให
สอดคลองตอไป สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ไดลงนามรับทราบใน
คูมือคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันปฐมนิเทศกรรมการบริษัทฯ ที่เขาใหม
เชนกัน 

2. สิทธิของผูถือหุน 
บริษัทฯ ไดสงเสริมใหผูถือหุนไดรับทราบและพิจารณาขอมูล

สำหรับการตัดสินใจในการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ไดเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 เพื่อกำหนดวัน
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ผาน
ยังเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯ ไดจัดทำ
หนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุน พรอมทั้งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งไดจัดสงยังผูถือหุนและเผยแพรหนังสือเชิญ
ประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวัน
ประชุม โดยในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนมีการกำหนดเวลาลงทะเบียน 
กำหนดการประชุม และระเบียบวาระการประชุมอยางครบถวน ชัดเจน 
เพื่อใหผูถือหุนทำความเขาใจไดอยางครบถวน เพื่อสิทธิประโยชน และ
วิจารณญาณที่เหมาะสมในการออกเสียง นอกจากนี้กรณีที่ผูถือหุนที่ไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ กำหนดรายละเอียดอยางชัดเจน 
ตลอดจนมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน เพื่อเปนทางเลือก
แกผูถือหุนในการลงคะแนนเสียงแทนได  

บริษัทฯ ไดดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ป 2549 โดยใหสิทธิแกผูถือหุนรายยอย ซึ่งถือหุน
จำนวนตั้งแต รอยละ 0.1 แตไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนหุนที่ออก
จำหนายทั้งหมด และเรียกรับชำระคาหุนเต็มจำนวน โดยสามารถรวม
จำนวนหุนเพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งตำแหนงกรรมการผานทางเว็บไซตของ  
บริษัทฯ เปนการลวงหนา ทั้งนี้ในป 2552 ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนราย
ยอยเสนอตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2552 และแจงลวงหนา
ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 30 
กันยายน 2552 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
บริษัทฯ กำหนดปรัชญาการทำงานโดยมุงเนนความรับผิดชอบ

และการปฏิบัติอยางเสมอภาคเปนที่นาเชื่อถือตอผูมีประโยชนรวม ดังนี ้
(1) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน โดยคำนึงถึงการลงทุนให  

ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รักษาสถานภาพ 
ทางการเงินใหมีสภาวะมั่นคง เพื่อประโยชนตอความคงอยู
และเจริญเติบโต 

(2) ความรับผิดชอบตอลูกคาดวยการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำและผลิตภัณฑ ตลอดจนบริการตางๆ ที่มี
คุณภาพ และสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา 

(3) ความรับผิดชอบตอพนักงาน โดยใหความเคารพตอสิทธ ิ 
ตามกฎหมายของพนักงานทุกคน จัดใหมีสภาพแวดลอมของ
การทำงานที่ดีปลอดภัย สวัสดิการที่ดีและสภาพการจางที่
ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาด สงเสริมการใชทรัพยากร
บุคคลอยางมีคาที่สุด 

(4) ความรับผิดชอบตอผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจโดยพยายาม
สรางความสัมพันธที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกันทั้ง
กับผูรับเหมา ผูจัดหา และผูรวมทุนภายใตการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 

(5) ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยดำเนินธุรกิจที่
มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อปกปองผลกระทบใดๆ ที่กอให
เกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร ชุมชน 
และสิ่งแวดลอม 

การแจงขอรองเรียน 
กำหนดใหมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำผิด

กฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพรอง และกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแสในการ
รวมสอดสองดูแลผลประโยชนบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยรองเรียนยังคณะกรรมการตรวจสอบผานชองทางดังตอไปนี้ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส  : คณะกรรมการตรวจสอบ  
  AC_EW@eastwater.com 
จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ 

  ภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) 
   อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25 เลขที่ 1  
  ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
  กรุงเทพฯ 10900 
ทัง้นีก้ำหนดใหเปดเผยนโยบายไวในรายงานประจำป (56-2) และให

รองเรยีนผานชองทางดงักลาวบนเวบ็ไซตบรษิทัฯ www.eastwater.com 
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4. การประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2551 เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมทั้งสิ้น 8 คน   
ซึ่งรวมถึง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
บริหารและการลงทุน และประธานคณะกรรมการสรรหา โดยในแตละ
ระเบียบวาระประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ผูทำหนาที่ประธานในที่
ประชุม เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ สอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ อยางเทา
เทียมกัน โดยไดบันทึกประเด็นตางๆ ในรายงานการประชุม ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการไดแจงผลการลงคะแนน ในแตละระเบียบวาระ
การประชุม รวมทั้งแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนสิ้นสุดการประชุม
อีกครั้งหนึ่ง โดยในรายงานการประชุมผูถือหุนจะบันทึกมติที่ประชุม  
ที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ในแตละระเบียบวาระการประชุม อนึ่งในป 2552 
บริษัทฯ ไมมีการนำเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมจากที่ระบุในหนังสือ  
เชิญประชุมสามัญผูถือหุน และภายหลังการประชุมบริษัทฯ ไดจัดทำ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนภายใน 14 วัน  

บริษัทฯ ไดดำเนินการตามโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผูถือหุน และอำนวยความสะดวกแกผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ ใช
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยใหบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD นำโปรแกรม
การลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจนับคะแนนเสียงดวยระบบ Barcode 
มาใชในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2551 ทั้งนี้ในการประชุม  
ดังกลาวบริษัทฯ มีนโยบายใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยางครบถวน 
เพียงพอเพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ
อยางเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  

ในป 2552 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดจัดทำโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้นในป 2552 ซึ่งผลประเมิน
ดังกลาว บริษัทฯ ไดรับคะแนนระดับ “ดีมาก” 

 

5. ภาวะผูนำและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทสำคญัยิง่ในการกำหนดวสิยัทศัน 

นโยบาย และแผนกลยุทธของบริษัทฯ โดยการกำหนดแผนธุรกิจระยะ
ยาว (Corporate Plan) ทุกๆ 3 ป สำหรับการดำเนินการในแตละป
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดนำเสนอกลยุทธและกิจกรรมตางๆ ตอคณะ
กรรมการบริหารและการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น และอนุมัติกำหนดแผนปฏิบัติการรวมถึง
งบประมาณคาใชจายรายป นอกจากนี้ฝายบริหารดำเนินการรายงาน
ความคืบหนาของแผนปฏิบัติการประจำป ปญหาอุปสรรคที่สำคัญใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยทุกเดือน รวมถึงการนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติจัดจางโครงการลงทุนที่สำคัญมูลคามากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการติดตามผลการดำเนินงานของ
ฝายบริหาร โดยกำหนดใหมีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ
เปาหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยกำหนด
เปนระเบยีบวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เรือ่งรายงานสถานะ
การเงินประจำเดือน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ จึงไดกำหนดใหฝาย
บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดานกฎหมาย กฎระเบียบ
ตางๆ ของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยง

ทางผลประโยชนไวในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรณีที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ มีการมอบหมายใหบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติการ
แทนคณะกรรมการบริษัทฯ การมอบหมายจะตองจัดทำเปนลายลักษณ
อักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทฯ ไวในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งขอบเขตดังกลาวตองไมรวมถึงการอนุมัติใหทำรายการที่ผูรับ
มอบอำนาจ เปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวน
ไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตน
และของบุคคลที่มีความเกี่ยวของใหบริษัทฯ ทราบ และเลขานุการ
บริษัทฯ ไดสงรายงานใหประธานคณะกรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ทุกเดือนไดกำหนดใหมีระเบียบวาระเรื่องรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรรมการที่มีสวน  
ไดเสียในรายการนั้น จะไมอยูในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ตองเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ อยาง
เครงครัด  

นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดกำหนดใหผูรับจางและคูคาจัดทำรายงาน
การมีสวนไดเสีย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามเกณฑของสำนักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อเปนขอมูลใหฝายบริหารพึงระมัดระวังขั้นตอนในการอนุมัติ
การทำรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน อนึ่งรายการ
ระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทฯ และผูมีผล
ประโยชนรวมตางๆ จะผานขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอยางถูกตอง 
ชัดเจน โดยใชโครงสรางราคาและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เชนเดียวกับ
คูคารายอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไดเปดเผยรายละเอียดรายการระหวาง
กันไวในรายงานประจำปและแบบ 56-1  
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การรายงานคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารในปงบประมาณ 2552 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 หนวย: บาท 

     จำนวน 
  จำนวน 

เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม
  เดือน  

   เดือน 
คณะ คณะ คาตอบแทน

 ที่ดำรง 
โบนัส  รายชื่อคณะกรรมการ ที่ดำรง 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 ตำแหนง 

(ป 2551)    ตำแหนง 
บริษัทฯ ชุดยอย

  ป 2551   
 ป 2552    (สำหรับ  

     พิจารณา  
     โบนัส)  

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานคณะกรรมการ 12 150,000 - 450,000 12 463,750 
2. นายกนกศักดิ์ ปนแสง กรรมการ 12 120,000 170,000 360,000 5 175,000 
3. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง กรรมการ 12 110,000 200,000 360,000 5 175,000 
4. นายวิเศษ ชำนาญวงษ กรรมการ 8 80,000 70,000 240,000 - - 
5. นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการ 12 110,000 90,000 360,000 9 315,000 
6. นางนิศกร ทัดเทียมรมย กรรมการ 8 80,000 100,000 240,000 - - 
7. นายบุญมี จันทรวงศ กรรมการ 8 70,000 50,000 240,000 - - 
8. นางลีนา เจริญศรี กรรมการ 10 100,000 80,000 300,000 - - 
9. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการ 12 120,000 230,000 360,000 5 175,000 
10. นายรัษฎา ผองแผว (1) กรรมการ 12 120,000 90,000 360,000 9 315,000 
11. นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ อดีตกรรมการ 1 10,000 10,000 30,000 5 175,000 
   ลาออกวันที่ 2 ก.พ. 52 

12. นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา อดีตกรรมการ 2 20,000 10,000 60,000 5 175,000 
   ลาออกวันที่ 1 มี.ค. 52 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
นอกจากการประกาศใช “หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุม

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน)” 
แลว บริษัทฯ ยังไดจัดทำ “คูมือคณะกรรมการบริษัทฯ” ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2549 ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยและเหมาะสม
กับหลักเกณฑที่เปลี่ยนแปลงตางๆ อยูเสมอ เพื่อใหกรรมการของ  
บริษัทฯ ใชเปนมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และกำหนดใหกรรมการบริษัทฯ ทุกทานลงนามรับคูมือ
ดังกลาว รวมทั้งการประกาศใช “จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน” 
และจัดการอบรมหลักธรรมาภิบาลใหแกพนักงานใหม ซึ่งรวมถึง  
การจัดโครงการสงเสริมความรูความเขาใจดานหลักธรรมาภิบาลใหแก
พนักงานอยางตอเนื่อง 

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 คน โดยคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 
กรรมการที่เปนผูบริหาร  1 คน 
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6  คน 
กรรมการอิสระ 4  คน 

9. การรวมหรือแยกตำแหนง 
คณะกรรมการบริษัทฯ มุงเนนความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ 

กระจายอำนาจการตัดสินใจ แบงอำนาจการกลั่นกรอง และการ
พิจารณาอนุมัติอยางชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเปน
บุคคลเดียวกับกรรมการผูอำนวยการใหญ รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนกรรมการอิสระที่ไมมีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับ
บริษัทฯ ไมมีสวนไดเสียในดานการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ 
รวมถึงบริษัทในเครือ 

 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารเปนไป  

ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดย  
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาและนำเสนออัตรา
คาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน (ในสวน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ) โดยในปงบประมาณ 2552 บริษัทฯ จาย
คาตอบแทนตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร สรุปไดดังนี ้
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10.1 คาตอบแทนผูบริหาร 
กรรมการที่ เปนผูบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ จำนวน   

11 คน ไดรับผลประโยชนตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานใน  
ป 2552 ในรูปเงินเดือนและโบนัส เปนเงินรวมทั้งสิ้น 28,724,430 บาท 

 

10.2 การถือครองหลักทรัพย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนที่ดำรงตำแหนง ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 ไมมีผูใดถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ปรากฏตามขอมูลโดยยอ ในหนาที่ 6-9 

ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ 11 คน   
มีการถือครองหุนสามัญจำนวน 1,334,580 หุน 

 

10.3 การจายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
ในปงบประมาณ 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหแกกรรมการที่  
เปนผูบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ จำนวน 11 คน เปนจำนวน 
1,697,009.57 บาท 

 

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมทุกเดือนโดยปกติใน

ชวงสัปดาหที่ 3 หรือ 4 ของเดือน กรรมการผูอำนวยการใหญทำหนาที่
เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีหนังสือเชิญประชุมลวงหนา
พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารกอนการประชุม เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม ใน
ปงบประมาณ 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 
ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แตละคน สรุปไดดังนี้ 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) หมายเหตุ 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน ประธานคณะกรรมการ 12 / 12 
2. นายกนกศักดิ์ ปนแสง กรรมการ 12 / 12 
3. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง กรรมการ 11 / 12 
4. นายวิเศษ ชำนาญวงษ กรรมการ 8 / 8 รับตำแหนง 22 พ.ค. 52 
5. นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการ 11 / 12 
6. นางนิศกร ทัดเทียมรมย กรรมการ 8 / 8 รับตำแหนง 22 พ.ค. 52 
7. นายบุญมี จันทรวงศ กรรมการ 7 / 8 รับตำแหนง 22 พ.ค. 52 
8. นางลีนา  เจริญศรี กรรมการ 10 / 10 รับตำแหนง 27 ก.พ. 52 
9. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการ 12 / 12 
10. นายรัษฎา ผองแผว  กรรมการ 12 / 12 
11. นายประพันธ อัศวอารี กรรมการ 12 / 12 

      จำนวน 
  จำนวน 

เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม
  เดือน  

   เดือน 
คณะ คณะ คาตอบแทน

 ที่ดำรง 
โบนัส  รายชื่อคณะกรรมการ ที่ดำรง 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 ตำแหนง 

(ป 2551)    ตำแหนง 
บริษัทฯ ชุดยอย

  ป 2551    
  ป 2552    (สำหรับ   
      พิจารณา   
      โบนัส)  

13. พล.ต.อ.อชิรวิทย สุพรรณเภสัช อดีตกรรมการ 5 30,000 50,000 150,000 5 175,000 
   ลาออกวันที่ 16 พ.ค. 52 
14. นายชาญชัย ตันติศิรินทร อดีตกรรมการ 5 40,000 60,000 150,000 5 175,000 
   ลาออกวันที่ 16 พ.ค. 52 

หมายเหตุ : (1) คาตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัทฯ ของนายรัษฎา ผองแผว จำนวน 885,000 บาท ไดดำเนินการตามระเบียบของ บมจ.ผลิตไฟฟา 
(EGCO) ที่โอนคาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นๆ เขาโดยตรงยังมูลนิธิไทยรักษปา ซึ่งเปนมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อการดำเนินงานดานปองกัน 
การสรางจิตสำนึก และการสรางเครือขายแนวรวมใหเกิดพลังในการอนุรักษผืนปาและตนน้ำลำธาร   
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12. คณะกรรมการชุดตางๆ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ที่มีความ

ชำนาญเหมาะสม เพื่อชวยศึกษา กลั่นกรองงานที่ไดรับมอบหมายใหมี
ความถูกตอง ชัดเจน สอดคลองกับพันธกิจและนโยบายของบริษัทฯ   

ในเบื้องตน กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบ หรือรับรอง หรือใหขอแนะนำเพิ่มเติมแลวแตกรณี โดยราย
ละเอียดคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และการเขาประชุมในปงบประมาณ 2552 มีรายละเอียดดังนี้  

 
12.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน และ ที่ปรึกษา 1 คน ดังรายชื่อตอไปนี ้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นางนิศกร ทัดเทียมรมย* ประธานคณะกรรมการ 6 / 6  
2. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการ 10 / 10 
3. นายบุญมี จันทรวงศ* กรรมการ 5 / 6 
4. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 9 / 10  

* ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ลาออกในเดือนพฤษภาคม 2552 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่หลักในการพิจารณาสอบทาน
ความถูกตองและความนาเชื่อถือในงบการเงินของบริษัทฯ วามีความ  
นาเชื่อถือตามมาตรฐานสากลกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมทั้งทบทวนและใหคำแนะนำดานการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ซึ่งรวมถึงการจัดใหมี
กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหสามารถดำเนิน

ไปอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระ มุงเนนการจัดใหมีแนวปฏิบัต ิ 
ที่มีความโปรงใส และชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายตรวจ
สอบ ฝายบริหาร และผูสอบบัญชี นอกจากนั้นยังมีบทบาทหนาที่ให
ความเห็นชอบในเบื้องตนเกี่ยวกับการแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน  
ตอไป 

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน เปนคณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีบทบาทและหนาที่ในการ
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและมีความ  
เขมแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
มหีนาทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งตางๆ ทีจ่ะนำเสนอคณะกรรมการ  
บริษัทฯ สนับสนุนการบริหารงานของฝายจัดการใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดนโยบาย กลยุทธ และกรอบ
แผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจหลักและ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ตองขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ที่เกินกวาอำนาจของ
กรรมการผูอำนวยการใหญ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารและ  
การลงทุนมีหนาที่กลั่นกรองโครงการลงทุน (Capital Investment) ซึ่ง
ตองกำหนดกระบวนการ หลักเกณฑการลงทุน และการวิเคราะหทาง
ดานการเงินโครงการ ตามแผนงานของบริษัทฯ กอนนำเสนอยังคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

12.2  คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ 3 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน รวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายกนกศักดิ์ ปนแสง ประธานคณะกรรมการ 13 / 13  
2. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง กรรมการ 13 / 13  
3. นายประพันธ อัศวอารี กรรมการ 13 / 13 
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 โดยมีหนาที่หลักในการกำกับดูแล ทบทวน และใหขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธี
ปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน กลยุทธ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้ง

12.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ 5 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นางมณฑา ประณุทนรพาล ประธานคณะกรรมการ 4 / 4 
2. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง กรรมการ 3 / 4 
3. นายวิเศษ ชำนาญวงษ* กรรมการ 2 / 2 
4. นางลีนา เจริญศรี* กรรมการ 3 / 3 
5. นายประพันธ อัศวอารี กรรมการ 4 / 4 

* ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ลาออก 

ทบทวนความเพียงพอของนโยบายระบบการบริหารความเสี่ยง ความมี
ประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให
มั่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยงไดนำไปปฏิบัติอยางเหมาะสม  

 

12.5 คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ 3 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 คณะกรรมการสรรหา การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา ประธานคณะกรรมการ 5 / 5 
2. นางนิศกร ทัดเทียมรมย* กรรมการ 1 / 1 
3. นางลีนา เจริญศรี* กรรมการ 4 / 4 

* ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ลาออก 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา   
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ในการพิจารณา  
แตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทในเครือ และกรรมการ  

ผูอำนวยการใหญ รวมทั้งใหความเห็นตอโครงสรางการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  

 

 โดยมีหนาที่สอบทานใหแนใจวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอพึง
ปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล   
เหมาะสมสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมทั้งดูแลใหหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติที่มุงสูการ
พัฒนา และการกำกับดูแลกิจการที่เปนเลิศ (Best Practices) โดยใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเปนระยะ  

 

12.3  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ 3 คน ดังรายชื่อตอไปนี ้

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายวิเศษ  ชำนาญวงษ* ประธานคณะกรรมการ 5 / 5 
2. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการ 7 / 7  
3. นายประพันธ อัศวอารี* กรรมการ 6 / 6  

* ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ลาออกและการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดยอย 
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12.6 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ 3 คน ดังรายชื่อตอไปนี ้

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายบุญมี จันทรวงศ* ประธานคณะกรรมการ 2 / 2 
2. นายรัษฎา ผองแผว* กรรมการ 2 / 2 
3. นายกนกศักดิ์ ปนแสง กรรมการ 3 / 3 

* ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ลาออกและการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่หลักในการกำหนด
นโยบายจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ รวมถึงกำหนดแนวทาง
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ  

ผูบรหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยเปดเผยนโยบายการกำหนดคาตอบแทน 

และจัดทำรายงานในรูปแบบที่กำหนด  
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ
และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีหนาที่กำหนดเกณฑ
และประเมินผลการดำเนินงาน Corporate KPIs ประจำปของบริษัทฯ 
ซึ่งมีการติดตามผลเปนรายไตรมาส  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประเมินตนเองในภาพรวมของ
ผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องมาทุกป เพื่อใหมีการทบ
ทวนผลงาน ปญหา และอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา โดย
สามารถนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนิน
งานไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 
2552 มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกคนเทากับ 4.93 คะแนน 
จาก 5 คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น 5 คะแนน ไดแก เรื่อง
การมีสวนรวมในการกำหนดและพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณ 
การติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ การดูแลไมใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน และการทำหนาที่ของประธานคณะ
กรรมการ ที่เปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็น ไมชี้นำความเห็น 
และตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และการติดตามรายงานทางการเงิน
อยางรอบคอบ เนื่องจากกรรมการมีความเห็นวาไดรับรายงานการ
ประชมุทีถ่กูตองครบถวนทนัเวลา และมกีารทวงตงิในกรณทีีร่ายละเอยีด
ไมชัดเจน นอกจากนี้ การประเมินผลงานกรรมการผูอำนวยการใหญได
ถูกกำหนดใหมีความโปรงใสชัดเจน  

นอกจากนั้น ในการประชุมที่มีระบียบวาระเกี่ยวกับรายการ  
เกี่ยวโยง กรรมการบริษัทฯ ที่มีสวนไดสวนเสียก็จะแจงงดใหความเห็น 
และไมออกเสียงลงมติ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 มีมติ
เห็นชอบการตอหรือขยายสัญญาของกรรมการผูอำนวยการใหญเปน
ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2556 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ โดยพิจารณาจากผล KPIs ของกลุมบริษัทฯ และแบบประเมินผล
กรรมการผูอำนวยการใหญ ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทำโดยพิจารณาจากคูมือ
การประเมินสมรรถนะของผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึง
แนวทางจากบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยฯ โดยเปนการ
ประเมิน 2 ดาน ไดแก ทักษะหลักสวนบุคคล (Core Competency) 
และทักษะการบริหารงาน (Managerial Competency) นอกเหนือ
จากการพิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ  

13. การปฐมนิเทศกรรมการ 
บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เขารับ

ตำแหนงใหมเพื่อใหรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ และขอมูลที่
เกี่ยวของตางๆ ภายในบริษัทฯ เชน โครงสรางผูถือหุน โครงสราง
องคกร ผลการดำเนินงาน กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ รวม
ถึง การติดตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผานมา เปนตน โดย

12.7 คณะกรรมการกำหนดเกณฑและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ 4 คน 
ดังรายชื่อตอไปนี ้

คณะกรรมการกำหนดเกณฑและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง ประธานกรรมการ 4 / 4 
2. นางนิศกร ทัดเทียมรมย* กรรมการ 3 / 3 
3. นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการ 4 / 4 
4. นายรัษฎา ผองแผว กรรมการ 4 / 4 

* ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ลาออก 
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กรรมการผูอำนวยการใหญ และเลขานุการบริษัทฯ จะเปนผูนำเสนอ
ขอมูลดังกลาว พรอมนำสงคูมือคณะกรรมการบริษัทฯ และขอมูล
สำหรับกรรมการซึ่งประกอบดวย 

• ขอมูลบริษัทฯ 
• ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ 
• รายงานประจำป ฉบับภาษาไทย 
• คูมือคณะกรรมการบริษัทฯ 
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
• รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
• คูมือการบริหารความเสี่ยง 
• หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรอง ขอบังคับ และระเบียบ

บริษัทฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการใหมเขาเยี่ยมชม

กิจการของบริษัทฯ ในพื้นที่ปฏิบัติการจริงเปนประจำทุกป เพื่อใหเกิด
ความเขาใจธุรกิจมากขึ้น  

 

14. การฝกอบรมของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูความสามารถ ความเขาใจถึงหลักการ
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาท
และหนาที่ของกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารงาน รวมถึงเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ จึงไดสนับสนุนใหคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมอยางสม่ำเสมอ ซึ่งในป 2552 นี้   
มีกรรมการเขาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) ในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
จำนวน 3 ทาน ไดแก นางนิศกร ทัดเทียมรมย นายบุญมี จันทรวงศ 
และนายวเิศษ ชำนาญวงษ สวนหลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP) ไดแก นางนิศกร ทัดเทียมรมย และนายบุญมี จันทรวงศ ทั้งนี้ใน
ป 2552 กรรมการบริษัทฯ ที่เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
บทบาทหนาที่ของกรรมการ (DCP และ DAP) รวมเปนจำนวน 10 คน 
จากกรรมการทั้งหมด 11 คน ซึ่งมากกวารอยละ 90 รวมทั้งบริษัทฯ ยัง
ไดดำเนินการสมัครสมาชิก IOD ใหกรรมการ เพื่อประโยชนในการรับรู
ขาวสารและเพิ่มเติมความรู และในทุกครั้งที่บริษัทฯ ไดรับเอกสารแจง
การอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะนำสงขอมูลดังกลาวใหแกกรรมการบริษัทฯ ทราบเพื่อศึกษา
ตอไป 

 

15. การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะแตงตั้งผูแทนจากคณะกรรมการ  

บริษัทฯ เปนคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูอำนวยการใหญ ตามความเหมาะสม  
ในแตละกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบในการใหสิทธิแก
ผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคล ยังคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
ในเบื้องตน กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณานำเสนอ  
ผูถือหุนพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ในวันประชุมผูถือหุน
ดวย ทั้งนี้ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และตองไมเกินกวา 11 คน โดยให  
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
เลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการบริษัทฯ และอาจเลือก
รองประธานกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการผูอำนวยการใหญ และ
ตำแหนงอื่นตามความเหมาะสมดวยก็ได กรรมการบริษัทฯ ไมนอย  
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูใน  
ราชอาณาจกัร การแตงตัง้กรรมการบรษิทัฯ กระทำโดยทีป่ระชมุผูถอืหุน 

โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1. 

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน  
ผูออกเสียงชี้ขาด 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ  
ตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและ พรบ.  
หลักทรัพย 

5. กรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามนิยามกรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ ไดกำหนดไวโดยสอดคลองกับขอกำหนดของ
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
(ก.ล.ต.) 

ที่ประชุมผูถือหุนสามารถลงมติใหถอดถอนกรรมการคนใดออก
จากตำแหนงกอนครบอายุตามวาระดำรงตำแหนงได โดยตองไดรับ
คะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมดที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปงบประมาณ 2552 จำนวน   
5 คน เปนกรรมการรวมกับผูถือหุนรายใหญ ไดแก การประปา  
สวนภูมิภาค จำนวน 3 คน บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) จำนวน 
1 คน และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จำนวน 1 คน 
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16. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไวในหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. กรรมการ ฝายบริหาร พนักงาน ผูปฏิบัติงานสมทบ พนักงาน
ของผูรับจาง มีหนาที่ตองยอมรับพันธะผูกพัน ตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณที่ตองปกปอง และไมเปดเผยขอมูลและ
เอกสารที่เปนความลับหรือความลับทางการคา ซึ่งมีผลตอ
ความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จและความมั่นคงของ  
บริษัทฯ 

2. ขอมูลลับทางการคา ตองไดรับการดูแลปกปดมิใหรั่วไหลออก
ไปภายนอก การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบที่ถือ
เปนหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 

3. การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอกทุกขอมูลที่ออกไปสู
สาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูอำนวย
การใหญ หากเปนขอมูลเกี่ยวกับผูรวมทุนอื่นๆ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย โดยหนวยงานกลางที่เปน  
ผูใหขอมูลแกสาธารณชน ไดแก ฝายสื่อสารองคกร และงาน
นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) สำนักกรรมการ  
ผูอำนวยการใหญ ทั้งนี้ฝายสื่อสารองคกร มีหนาที่แจงขาว
สารแกพนักงานดวย 

  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 
รับทราบถึงภาระหนาที่การรายงานการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ที่เกินกวารอยละ 5 ของหลักทรัพยที่จำหนายไดแลว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ รวมถงึรายงานการถอืครองหลกัทรพัยของกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯ ยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามแบบและวิธีการที่กำหนด รวมทั้งใหมีการ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยทุกครั้ง 

17. ความสัมพันธกับผูลงทุน  
บริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลและสารสนเทศตางๆ ของบริษัทฯ 

เปนขอมูลที่สำคัญตอการตัดสินใจของกลุมผูลงทุน นักวิเคราะหและ
กลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ จึงใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูก
ตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา ตามเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลท. กำหนด นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการเผยแพรขอมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ งบการเงิน การนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห
ของฝายบริหาร (MD&A) รายงานสารสนเทศที่บริษัทฯ แจงตอ ตลท. 
ผานชองทางของ ตลท. (www.set.or.th) และทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.eastwater.com) โดยปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยาง
สม่ำเสมอ 

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ 
(โทรศัพทหมายลข 02-272-1600 ตอ 2525 โทรสารหมายเลข   
02-272-1603 หรือที่ ir@eastwater.com) ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปน
ศูนยกลางและเปนตัวแทนในการติดตอสื่อสาร ใหบริการขอมูลขาวสาร 
และการจัดกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ แกผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห 
และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดดำเนินการตามแผนงานนักลงทุน
สัมพันธเปนประจำทุกป เพื่อนำเสนอผลงานและการแจงสารสนเทศ  
ของบริษัทฯ ตอนักลงทุน ผูถือหุน และผูเกี่ยวของ ในรูปแบบตางๆ 
สรุปไดดังนี้  

• การประชุมกลุมนักวิเคราะหการลงทุน (Analyst Meeting) 
• การประชุมนักลงทุนรายไตรมาส (Quarterly Meeting) 
• การประชุมทางไกล ทางโทรศัพท สำหรับนักลงทุนตาง

ประเทศ (Conference Call)  
• การจัดกิจกรรมพบผูลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ 

(Opportunity Day)  
• การเขาพบผูบรหิารเพือ่สอบถามถงึแนวทางการบรหิารจดัการ

และความคืบหนาของโครงการตางๆ (Company Visit)  
• การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ (Site Visit)  
นอกจากนี้ยังมีบริการจัดสงขาวสารของบริษัทฯ ทางอีเมล   

(E-Newsletter) โดยผูสนใจสามารถสมัครไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ 
ทั้งนี้หนวยงานนักลงทุนสัมพันธไดจัดใหมีการรวบรวมความคิดเห็นและ  
ขอเสนอแนะตางๆ ของนักลงทุน นักวิเคราะหและผูเกี่ยวของ เสนอตอ
คณะผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานใหเหมาะสมใน
การดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ตอไป 
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1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่  
อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258   
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4   
พ.ศ. 2551)  

2. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม  
กฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง บุตร   
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจ  
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูม ี 
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

3. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปน  
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือเปนผูมี  
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม   
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   
ในปจจุบันและชวง 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง 

4. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี  
นัยกับกิจการบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย  
ในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมการบริหารงาน   
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน  
รอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและแขงขันที่มีนัย  
กับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย 

5. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยหามผูสอบบัญชี  
เปนกรรมการอิสระ หากเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น เชน   
ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูประเมนิราคาทรพัยสนิ 

เปนตน ตองมีมูลคารายการไมเกิน 2 ลานบาทตอป โดยมี  
รายละเอียดลักษณะความสัมพันธ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
กำหนด ดังตอไปนี้ 

 ก.  ลักษณะความสัมพันธ                                                       
  ความสัมพันธลักษณะการใหบริการวิชาชีพ                         

1. ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น เชน ที่ปรึกษา  
กฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูประเมนิราคาทรพัยสนิ  

เปนตน      

2. ระดับนัยสำคัญที่เขาขายไมอิสระ    
•  กรณีผูสอบบัญชี  : หามทุกกรณี 
• กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น : มูลคารายการ

เกิน 2 ลานบาทตอป                                                                           
  ความสัมพันธทางการคา/ธุรกิจ (ใชแนวทางเดียวกับขอ  

 กำหนดรายการเกี่ยวโยงของ ตลท.)                                                  
• ลักษณะความสัมพันธ : กำหนดครอบคลุมรายการ  

ธุรกิจทุกประเภท ไดแก รายการที่เปนธุรกรรมปกติ   
รายการเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับ  
สินทรัพยบริการ รายการใหหรือรับความชวยเหลือ  
ทางการเงิน 

• ระดับนัยสำคัญที่เขาขายไมอิสระ : มูลคารายการ  
มากกวาหรือเทากับ 20 ลานบาท หรือ มากกวาหรือ  
เทากับรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)   
แลวแตจำนวนใดต่ำกวา    

ข. กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตามขอ ก. กับนิติบุคคล 
บุคคลที่เขาขายไมอิสระ ไดแก ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
(ยกเวนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)                                             

ค. กำหนดชวงเวลาที่หามมีความสัมพันธตามขอ ก. และ ข. ใน  
ปจจุบันและ 2 ป กอนไดรับแตงตั้ง 

6. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ  
บริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับ  
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ    

7. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน  
อิสระได 
 

 

 

 

นิยาม 
กรรมการอิสระ 
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การควบคุม 

ภายใน 
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดย  

มุงเนนใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และเกื้อหนุน
ประสิทธิภาพของธุรกิจ ทั้งในดานการเงิน การดำเนินการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการกำกับดูแล ทั้งนี้หลักการการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในเปนไปตามมาตรฐานสากล (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : 
COSO) ซึ่งพิจารณาไดใน 5 ดาน ดังนี้ 

องคกรและสภาพแวดลอม  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน 

นโยบาย และแผนกลยุทธของบริษัทฯ ใหครอบคลุมตามหลัก 
Balanced Scorecard โดยการกำหนดแผนธุรกิจระยะยาว รวมทั้งการ
ใหความคิดเห็นและอนุมัติกลยุทธ กิจกรรมตางๆ และแผนปฏิบัติการ
รายป นอกจากนั้นยังประยุกตใชดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ในการวัดผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกร 
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางเที่ยงธรรม 
มีประสิทธิภาพ เปนระบบสอดคลองกับเปาหมาย และวัตถุประสงคของ
องคกร  

นโยบายการบริหารจัดการภายในองคกรมุงเนนใหมีกลไกการ
ถวงดุลอำนาจระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหาร และผูถือหุน 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปดวย กรรมการอิสระ หรือ
กรรมการจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน เพื่อใหเกิดการถวงดุลอำนาจ
กับกรรมการที่อาจมีผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทฯ ตลอดจนจัดใหมี
การสื่อสารกับผูลงทุนเพื่อเผยแพร และสื่อสารขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ 
ใหสาธารณชนไดทราบอยางสม่ำเสมอ และแตงตั้งคณะกรรมการ  
ชุดยอยตางๆ เพื่อชวยในการพิจารณากลั่นกรอง และใหคำวินิจฉัยใน
เรื่องสำคัญที่เกี่ยวของเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดประกาศใชหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัทฯ 
จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
พนักงาน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ไดยึดถือปฏิบัติ เพื่อ  
มุงเนนความซื่อสัตยสุจริต และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยใน  
ป 2552 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเลี่ยง เพื่อดำเนิน

การตามแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise 
Risk Management) โดยการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการตางๆ 
และวิเคราะหปจจัยเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีในปจจุบัน รวมถึงการ

กำหนดมาตรการควบคมุเพิม่เตมิ โดยสนบัสนนุใหพนกังานทกุหนวยงาน  

 มีสวนรวมในกระบวนการประเมิน และบริหารความเสี่ยงขององคกร
อยางตอเนื่อง และจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได สอดคลองกับสถานการณแวดลอม และความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดหนวยงานเฉพาะเพื่อ  
รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนโครงการบริหาร
ความเสี่ยง ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและใหคำวินิจฉัยอันจะสงผลใหกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ เปนพลวัตรอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และวงเงินอำนาจ

อนุมัติของฝายบริหารใหสอดคลองกับหลักการควบคุมภายในที่ดีเรื่อง
การแบงแยกหนาที่งานและการสอบทานงานระหวางกัน โดยแยกงาน
ในหนาที่อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ขอมูลสารสนเทศ และหนาที่
ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับ  
การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 และ ISO 
14001:2004 ซึ่งกำหนดใหบริษัทฯ ตองจัดทำคูมือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ (Work Procedures and Work Instructions) เพื่อเปน
มาตรฐานอางอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝกอบรมพนักงานให
เขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สอดคลองตามขั้นตอน 
และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯกำหนดไว  

ในกรณีของรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
รวมถึงบริษัทฯ และผูมีผลประโยชนรวมตางๆ จะผานขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติอยางถูกตองชัดเจนตามเงื่อนไข เชนเดียวกับคูคาราย
อื่นๆ โดยไดเปดเผยรายการดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แลว  

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครืออยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทในเครือแตละแหงตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และ  
มอบหมายใหมีหนวยงานเฉพาะในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติ
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหขอเสนอแนะไว รวมทั้งการประสาน
นโยบายใหทุกบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคลองเปนทิศทาง
เดียวกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้นยังกำหนดใหมี
หนวยงาน ดูแลงานดาน Compliance เพื่อกำกับดูแลใหการดำเนิน
งานตางๆ ของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีขอมูลที่สำคัญตางๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ

กรรมการบริษัทฯ ใชประกอบการตัดสินใจและจัดสงใหคณะกรรมการ  
บริษัทฯ เปนการลวงหนา เพื่อใหมีระยะเวลาทบทวนและศึกษาขอมูล
ตางๆ ในเบื้องตน โดยทุกระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย จะปรากฏรายละเอียดของเรื่องเดิม
รวมทั้งมติของที่ประชุมในชวงที่ผานมาอางอิงไว รวมถึงมีการระบุขอ
กำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระการประชุมดังกลาว 
(ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบขอมูลอยางครอบคลุม 
ครบถวน เพื่อประกอบการวินิจฉัยและใหขอเสนอแนะ เพื่อนำไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง จากนั้นจึงจะระบุขอเท็จจริง
ในประเด็นความคืบหนาในการดำเนินการของฝายจัดการตามความเห็น
ของคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเหตุผล การวิเคราะห
ความออนไหวทางธุรกิจ อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สวน
การนำเสนอขอเสนอแนะเพื่อการพิจารณาจะมีประเด็นขอพิจารณา 
และ/หรือแนวทางเลือกเพื่อการหารือ/พิจารณาไวทุกครั้ง ทั้งนี้ใน
การนำสงรายงานการประชุมแตละครั้ง บริษัทฯ จะแจงใหกรรมการ  
รายบุคคลสามารถแจงแกไขรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่
กำหนดภายหลังจากที่ไดรับรายงานการประชุมประมาณ 5 วัน  

ในการสื่อสารภายในองคกรบริษัทฯ ไดมีการประยุกตใชและ
พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลภายในอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหบุคลากรทุกระดับในองคกรสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในระดับที่เหมาะสม ผานทางนโยบายและ
ระบบการกำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลที่ชัดเจนและเปนระบบ เพื่อนำ
ขอมูลและสารสนเทศดังกลาวมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารกับ
บุคคลหรือองคกรภายนอก เพื่อใหขอมูลขาวสารที่เพียงพอใหเกิดความ
สัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน 

ระบบการติดตาม  
บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามเปาหมายที่ระบุไวในแผน

ธุรกิจระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปอยางตอเนื่อง โดยมีการ
รายงานความคืบหนาผลการปฏิบัติงานและดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
ประจำป (KPIs) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุก
ไตรมาส เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุงแกไขความลาชา 
หรือขอบกพรองตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเนนย้ำใหมีการแกไขอยางทันทวงที  

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง โดย
มุงเนนเพิ่มคุณคาของงานตรวจสอบภายในตอองคกรโดยการใชขอมูล
ผลการประเมินความเสี่ยงภายในองคกร ประกอบการวางแผนการ
ตรวจสอบ (Risk Based Audit) และไดจัดจางที่ปรึกษารวมดำเนินการ
ตรวจสอบภายใน (Co-sourcing) กับฝายตรวจสอบเปนประจำทุกป 
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงฝายจัดการ สามารถเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
รวมถึงความถูกตองนาเชื่อถือไดของขอมูลสารสนเทศตางๆ ทั้ง  
สารสนเทศทางการเงินการบัญชี และสารสนเทศที่ใชในการดำเนินงาน 
โดยการดำเนินงานตางๆ สอดคลองกับขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตาม  
ผลการดำเนินงานผานระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพและ  
สิ่งแวดลอมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ 
ISO 14001:2004 อยางตอเนื่อง 

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นวา 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม  
กับการดำเนินธุรกิจ มีความโปรงใสในการดำเนินการและสงเสริม
ประสิทธิผลของการประกอบกิจการที่ยั่งยืน 
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รายงาน 
การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปงบประมาณ 2552 

ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งไดรวมถึงการประชุมรวมกับฝายตรวจสอบ ผูบริหารของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ และผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดซักถามและรับฟงคำชี้แจงจากผูเกี่ยวของดังกลาวจนเปนที่พอใจ ทั้งนี้ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 

1. การสอบทานความถูกตองนาเชื่อถือไดของงบการเงิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2552 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมกับ

ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ตลอดจนรับฟงคำชี้แจงจากฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจไดถึงความถูกตอง ความเชื่อถือได และความเพียงพอของการ
ตั้งประมาณการทางบัญชี การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอและทันเวลา รวมทั้งใหขอสังเกตในประเด็นที่จะเปนประโยชน แกบริษัทฯ 

ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกรณีการทบทวนปรับลดอัตราคาน้ำดิบแกการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และเปนผูใชน้ำหลักในกลุมผูใชน้ำประเภทอุปโภคและบริโภค เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย 
และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

2. การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา แผนการตรวจสอบภายในประจำป 2552-2553 ซึ่งรวมถึงขอบเขตการตรวจสอบโดยพิจารณาบน  

พื้นฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Audit Plan) ที่ไดขอมูลจากผลประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯสำหรับป 2552 การสัมภาษณผูบริหาร  
ถึงความตองการหรือประเด็นขอกังวล การวิเคราะหงบการเงิน และขอสังเกตที่ไดรับจากผูสอบบัญชี โดยครอบคลุมทุกหนวยงานภายในกลุมบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ตามที่  
ฝายตรวจสอบรวมกับบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายในไดดำเนินการทดสอบกระบวนการตางๆ ในกลุมบริษัทเปนระยะ ตามมาตรฐานสากล   
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นแก
บริษัทฯ ในประเด็นสำคัญๆ อาทิ การจัดทำหรือปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานในดานตางๆ เพื่อเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหกับกลุมบริษัทฯ 
รวมทั้งมีการติดตามฝายบริหารในการดำเนินการหรือปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางตอเนื่องทุกไตรมาส  

จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของ  
บริษัทฯ  

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และปฏิบัติตามขอกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 

อาทิ การเสนอแนะใหฝายบริหารวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ และการสื่อสารใหหนวยงานภายในรับทราบและเขาใจบทบาทของหนวยงานใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือใหเปนไปตามขอกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินธุรกิจ 

 
4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน  

ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอนุมัติจัดจางที่ปรึกษา บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด รวมปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ Co-Sourcing กับบุคลากรของฝายตรวจสอบ เพื่อถายทอด แลกเปลี่ยนความรูประสบการณเพื่อพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในของกลุมบริษัทใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำเสนอประเด็นตรวจพบจากการตรวจสอบที่เพิ่มคุณคาแกองคกรอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำป และกรอบอัตรากำลังของฝายตรวจสอบ ตลอดจน
สนับสนุนและสงเสริมใหฝายตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ และเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดใหฝาย
ตรวจสอบมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงคูมือและกฎบัตรฝายตรวจสอบ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
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5. การสอบทานความเหมาะสมของผูสอบบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณากำหนดเกณฑในการคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีความสามารถ 

เปนทีน่าเชือ่ถอืและสามารถปฏบิตังิานไดอยางอสิระและไดพจิารณาคดัเลอืกผูสอบบญัช ี และคาธรรมเนยีมการสอบบญัช ี เพือ่เสนอตอคณะกรรมการ  
บริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ใหนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2552 แตงตั้งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด 
(PWC) ประกอบดวย นายวิเชียร กิ่งมนตรี เลขทะเบียน 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล เลขทะเบียน 4174 หรือ นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ 
เลขทะเบียน 3534 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2553 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 950,000 บาท 

6. การทบทวนคูมือ กฎบัตรและการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนกฎบัตรและคูมือคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 6) เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดของ 

ก.ล.ต. และ ตลท. ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ และประเมินเปนรายบุคคลในลักษณะประเมินไขว โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้มีผล  
การประเมินตนเองทั้งคณะและรายบุคคลอยูในเกณฑดีมากและไดนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

   
โดยสรุปในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้ง 3 คนไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดระบุไวในกฏบัตร  

คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอกำหนด ก.ล.ต. และ ตลท. และมีความเห็นสอดคลองกับ
ความเห็นของผูสอบบัญชีวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย รวมทั้งมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางครบถวน ถูกตอง อีกทั้งบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และการ  
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิผล โดยการดำเนินงานตลอดป 2552 ไมพบประเด็นที่เปนสาระสำคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามขอกำหนด 
ขอผูกพัน และกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีการปรับปรุงการดำเนินงานตางๆ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
  (นางนิศกร ทัดเทียมรมย) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญการดำเนินธุรกิจ 
และบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเปนกลไกที่ชวยสรางความเจริญกาวหนา และสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืนสูบริษัทฯ และ
ผูถือหุน พรอมทั้งการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการธรรมาภิบาล
พิจารณาทบทวนนโยบาย และสนับสนุนสงเสริมใหสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีการดำเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ รวมทั้งใหมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใหสอดคลองกับแนวทางที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล บนหลักการดำเนินงานที่ “โปรงใส ซื่อสัตย 
รับผิดชอบ และสามารถแขงขันได” 

  
ในป 2552 คณะกรรมการธรรมาภิบาลยังไดรับทราบ และสนับสนุนการบริหารงานของฝายบริหารที่แสดงถึงหลักการปฏิบัติที่เปนเลิศตอ  

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย เชน การแจงนโยบายการจัดหาพัสดุและประเภทงานจัดจางสำหรับปถัดไปใหแกคูคาเปนการลวงหนา การเชิญผูถือหุน
เขารวมงานกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ เปนตน นอกจากนั้นแลวคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไดดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และคูมือคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับที่ 4 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายเดิม สรุปไดดังนี้ 

 
1. เพิ่มเติมนโยบายการดำรงตำแหนงของประธานกรรมการบริษัทฯ โดยเปนกรรมการอิสระ และไมเปนประธาน หรือสมาชิกในคณะ

กรรมการชุดยอยตางๆ ใหชัดเจนตามที่ปฏิบัติมาแลวอยางตอเนื่อง 
2. เพิ่มเติมใหพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 
3. กำหนดใหมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบ

ควบคุมภายในที่บกพรอง และกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแสในการรวมสอดสองดูแลผลประโยชนบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยรองเรียนยังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กำหนดใหเปดเผยนโยบายไวในรายงานประจำป (56-2) และใหรองเรียนผาน  
ชองทางดังกลาวบนเว็บไซตบริษัทฯ 

4. กำหนดนโยบายเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยกำหนดใหกรรมการที่เปน  
ผูบริหาร (Executive Director-ED) เปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 4 แหง และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non 
Executive Director-NED) ไมเกิน 5 แหง 

5. จำกัดอายุของกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 75 ป โดยไมจำกัดวาระการดำรงตำแหนงติดตอกันเพื่อไมใหเสียโอกาสในการแตงตั้งกรรมการ  
บริษัทฯ ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ 

6. กำหนดใหมีการประชุมกรรมการอิสระรวมกัน รวมทั้งประชุมกรรมการโดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหาร (Non Executive Director-
NED) และใหมีการประชุมระหวางกรรมการและผูบริหาร 

7. กำหนดจำนวนการถือครองหุนของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทฯ ไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอยืนยันเจตนารมณที่จะกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ใหมีคุณคาอยางยั่งยืนแกองคกรตอไป 
 
 
 
 
 
 
 (นายวิเศษ ชำนาญวงษ) 
 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 
 

รายงาน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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รายงาน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการทำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และงบการเงินรวมของ บริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการที่เปนอิสระและไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ 
เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพการรายงานทางการเงิน และสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท  
ในเครือ เพื่อใหมั่นใจไดอยางสมเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนและสามารถดำรงรักษาทรัพยสิน รวมทั้งเปนแนวทาง
ใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือรับทราบเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ ซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปงบประมาณ 2552 ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่แสดงไวในรายงานประจำปฉบับนี้ 

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นวาบริษัทฯ ไดใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล และใชวิธีการประมาณการที่ดี
ที่สุดในการจัดทำงบการเงินดังกลาวภายใตนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปของประเทศไทย รวมทั้งไดเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว 

 
 
 
 
 

 (นายอุทิศ ธรรมวาทิน)  (นายประพันธ อัศวอารี) 
 ประธานกรรมการบริษัทฯ  กรรมการผูอำนวยการใหญ 
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รายงาน 
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ  

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และได
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดัง
กลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่นำมาเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงได
แสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 แตไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับโครงการวางทอเชื่อมโครงการหนึ่งซึ่งเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูดำเนินการกอสราง และจายเงินแทนหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไปกอน ซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 จำนวน 642 ลานบาท และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของดังกลาวจะผอนชำระคืนภายหลัง โดยหักจากคาน้ำดิบทุกปที่บริษัทฯ ตอง
ซื้อจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ แตหนวยงานดังกลาวยังไมไดมีการกำหนดจำนวนเงินที่ตองหักจากปริมาณการซื้อน้ำดิบในแตละป ทั้งนี้ฝายบริหาร
ของบริษัทฯ เชื่อมั่นวาจะไมเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ จากการเขาทำสัญญาและการจายแทน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ขอที่ 13 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได  

ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ  
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 

 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด  

วันเดียวกันของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตดังตอไปนี้ 
 
1.  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 13 เรื่องโครงการวางทอเชื่อมโครงการหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมอบ

หมายใหบริษัทฯ เปนผูดำเนินการกอสรางและจายเงินแทนหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไปกอน ซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ประกอบดวยมูลคาทอจำนวน 642 ลานบาท และสวนควบจำนวน 4.5 ลานบาท รวมจำนวน 646.5 ลานบาท และหนวยงานรัฐที่
เกี่ยวของดังกลาวจะผอนชำระคืนภายหลัง ในระหวางปปจจุบันหนวยงานรัฐดังกลาวไดทำหนังสือถึงบริษัทฯ แจงความประสงคจะซื้อ
ทรัพยสินที่เกิดจากการกอสรางโครงการดังกลาวจากบริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 
บริษัทฯ และหนวยงานรัฐดังกลาวได ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน มีกำหนดสงมอบทรัพยสินภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา การดำเนินการตามขั้นตอนดังกลาวยังไมสิ้นสุดจนถึงวันที่อนุมัติงบการเงินตามวันที่รายงานนี้  

 
2.  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 28.5 เรื่องคาตอบแทนโครงการทอสงน้ำของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดจาย  

คาตอบแทนตามอัตราที่กำหนดในเบื้องตนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยหนวยงานรัฐแหงหนึ่งอยูระหวางการพิจารณา  
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การจัดใหบริษัทฯ เชา/บริหาร และการปรับอัตราผลตอบแทนในโครงการซึ่งยังไมมีขอยุติในขณะนี้ และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 
หนวยงานรัฐดังกลาวไดมีหนังสือถึงบริษัทฯ แจงวาการดำเนินการจัดให บริษัทฯ เชา/บริหารโครงการ รวมทั้งการกำหนดผลประโยชน
ตอบแทนดังกลาวตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และ
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวง  
การคลัง  

 

 
 
 กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด 
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ 2553 
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งบดุล 
        (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   124,569,291   102,065,552   23,348,724   55,117,722 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 7   -   261,010,051   -   261,010,051 
เงินลงทุนชั่วคราว  8   -   83,584,275   -   83,584,275 
ลูกหนี้การคา 9     
 กิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2   153,630,472   112,615,968   152,043,567   115,881,111 
 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   84,462,212   69,136,704   84,462,212   59,712,159 
 หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -   (7,669,349)  -   - 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ   238,092,684   174,083,323   236,505,779   175,593,270 
ลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ     
 กิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2   64,793,737   62,129,014   -   - 
 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   8,478,448   3,843,161   -   - 
รวมลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ   73,272,185   65,972,175   -   - 
รายไดคาบริการรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2     
 สวนที่เรียกเก็บแลว   7,237,607   27,477,545   -   - 
 สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ   19,387,032   22,704,707   -   - 
รวมรายไดคาบริการรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   26,624,639   50,182,252   -   - 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 10   9,283,507   10,468,991   11,251   167,188 
สินทรัพยโครงการ 13   646,486,465   -   646,486,465   - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น     
 เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2   -   8,087,954   18,038,996   22,112,954 
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2   8,602   6,489   1,510,860   4,768,602 
 เงินจายลวงหนาคากอสราง   9,594,726   210,857   -   - 
 ภาษีซื้อรอเรียกคืน   1,562,410   2,615,779   -   - 
 อื่นๆ   35,389,146   34,861,606   29,331,552   27,252,206 
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น   46,554,884   45,782,685   48,881,408   54,133,762 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน   1,164,883,655   793,149,304   955,233,627   629,606,268 
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 11   9,076,000   9,076,000   9,076,000   9,076,000 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 12   -   -   511,499,930   514,999,930 
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 8   85,387,500   85,477,500   85,387,500   85,387,500 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2, 6.3  -   -   -   300,000,000 
ลูกหนี้อื่น 13   -   642,199,200   -   642,199,200 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 14   6,775,470,440   6,712,684,455   6,588,144,986   6,528,333,204 
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน - สุทธิ 15   390,878,418   390,382,036   -   - 
ตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชี - สุทธิ 16   556,752,273   534,246,859   -   - 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 17   152,247,842   160,596,580   -   - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   13,082,073   14,331,386   6,988,877   9,251,303 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   7,982,894,546   8,548,994,016   7,201,097,293   8,089,247,137 
รวมสินทรัพย   9,147,778,201   9,342,143,320   8,156,330,920   8,718,853,405 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551งบดุล (ตอ) 

 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18   369,000,000   7,500,000   369,000,000   - 
เจาหนี้การคา 
 กิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2   10,502,110   6,997,992   11,557,819   5,999,054 
 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   55,091,720   60,524,893   14,354,373   8,788,054 
รวมเจาหนี้การคา   65,593,830   67,522,885   25,912,192   14,787,108 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สวนที่ถึงกำหนด 
 ชำระภายในหนึ่งป 19   2,948,681   3,559,376   2,473,515   2,039,439 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สวนที่ถึงกำหนด 
 ชำระภายในหนึ่งป 20   187,755,474   495,716,000   100,000,000   450,000,000 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 คาใชจายคางจาย   181,706,288   154,154,630   130,806,571   106,529,699 
 เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร   71,369,506   25,668,900   56,993,972   7,666,927 
 เงินรับลวงหนา   13,549,577   25,530,754   -   - 
 ดอกเบี้ยคางจาย   1,571,642   10,251,282   1,450,767   10,168,988 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย   140,261,483   138,418,282   115,471,497   119,966,741 
 อื่นๆ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2   -   -   38,221,864   32,316,490 
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น   408,458,496   354,023,848   342,944,671   276,648,845 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,033,756,481   928,322,109   840,330,378   743,475,392 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนด 
 ชำระภายในหนึ่งป 19   1,308,420   3,547,744   1,308,420   3,072,577 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนด 
 ชำระภายในหนึ่งป 20   1,727,812,526   2,251,068,000   1,250,000,000   2,050,000,000 
เงินประกันผลงาน   41,184,931   37,401,263   25,613,260   25,600,165 
เงินประกันการเชารับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 6.2   -   -   793,195   761,238 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   1,770,305,877   2,292,017,007   1,277,714,875   2,079,433,980 
รวมหนี้สิน   2,804,062,358   3,220,339,116   2,118,045,253   2,822,909,372 
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        (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 
 ทุนจดทะเบียนออกจำหนายและชำระแลว 
 หุนสามัญ 1,663,725,149 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท    1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149 
สวนเกินมูลคาหุน   2,138,522,279   2,138,522,279   2,138,522,279   2,138,522,279 
ทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา  21   41,947,193   45,344,716   41,947,193   45,344,716 
กำไรสะสม 
 จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 22   166,500,000   166,500,000   166,500,000   166,500,000 
 ยังไมไดจัดสรร    2,330,480,390   2,105,495,759   2,027,591,046   1,881,851,889 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ   6,341,175,011   6,119,587,903   6,038,285,667   5,895,944,033 
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย   2,540,832   2,216,301   -   - 
รวมสวนของผูถือหุน   6,343,715,843   6,121,804,204   6,038,285,667   5,895,944,033 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   9,147,778,201   9,342,143,320   8,156,330,920   8,718,853,405 

 (นายอุทิศ ธรรมวาทิน)  (นายประพันธ อัศวอารี) 
 ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูอำนวยการใหญ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551งบดุล (ตอ) 
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 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
   สำหรับรอบ  สำหรับรอบ
   ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ระยะเวลาตั้งแตวันที่
  สำหรับป 1 ตุลาคม 2551 สำหรับป 1 ตุลาคม 2551
  สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

รายได
รายไดจากการขายน้ำดิบ 6.1   1,904,363,863   393,113,532   2,012,496,010   418,924,267 
รายไดจากการขายน้ำประปา 6.1   635,933,078   144,744,079   224,072,165   50,769,761 
รายไดจากการขายอื่นๆ  6.1   3,245,300   195,389   3,173,965   207,748 
รวมรายไดจากการขาย   2,543,542,241   538,053,000   2,239,742,140   469,901,776 
รายไดคาเชาและคาบริการ 6.1   282,364,062   73,443,136   35,896,038   8,500,634 
ดอกเบี้ยรับ 6.1   2,037,685   3,579,081   13,223,660   7,442,956 
เงินปนผลรับ 6.1   18,505,785   16,175,909   48,544,781   16,175,909 
รายไดอื่น 6.1   32,045,330   3,058,518   17,259,218   2,296,492 
รวมรายได   2,878,495,103   634,309,644   2,354,665,837   504,317,767 

คาใชจาย
ตนทุนขายน้ำดิบ   727,087,668   177,140,624   728,951,836   177,624,681 
ตนทุนขายน้ำประปา   319,903,426   74,154,594   221,530,615   50,512,612 
ตนทุนขายอื่นๆ   688,205   379,566   155,937   375,407 
รวมตนทุนขาย 6.1   1,047,679,299   251,674,784   950,638,388   228,512,700 
ตนทุนคาบริการ   212,067,517   64,620,400   30,136,726   5,999,400 
คาใชจายในการขาย   41,293,356   6,953,276   39,494,406   6,457,226 
คาใชจายในการบริหาร   217,498,322   39,264,067   169,137,904   32,033,477 
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม   21,650,029   3,609,457   18,816,040   2,310,050 
คาตอบแทนผูบริหาร 6.4   70,187,202   16,836,458   45,174,813   11,607,692 
ขาดทุนจากการดอยคาและลดลงของมูลคาของสินทรัพย 
 และสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   17,720,496   17,167,141   4,340,496   16,894,136 
รวมคาใชจาย   1,628,096,221   400,125,583   1,257,738,773   303,814,681 
กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล   1,250,398,882   234,184,061   1,096,927,064   200,503,086 
คาใชจายทางการเงิน   (120,116,069)  (34,459,101)  (104,770,351)  (30,879,849)
กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   1,130,282,813   199,724,960   992,156,713   169,623,237 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  26   (322,571,695)  (53,535,287)  (264,131,604)  (43,056,404)
กำไรสุทธ ิ   807,711,118   146,189,673   728,025,109   126,566,833 
 
การแบงปนกำไรสุทธ ิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ   807,270,583   146,103,460   728,025,109   126,566,833 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย   440,535   86,213
   807,711,118  146,189,673
กำไรตอหุน  27
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  0.49  0.09  0.44  0.08 

บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

 

สวนของผูถือหุน 
 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม 

 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 
     กำไรสะสม  รวม สวนของ 
  ทุนเรือนหุน สวนเกิน ทรัพยสิน จัดสรรแลว -  สวนของ ผูถือหุน
  ที่ออกและ มูลคา ที่ไดรับโอน สำรอง ยังไมได ผูถือหุน สวนนอย
 หมายเหตุ ชำระแลว หุนสามัญ จากลูกคา ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551   1,663,725,149   2,138,522,279   46,201,078   166,500,000   1,959,392,299   5,974,340,805   2,130,088   5,976,470,893 
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน: 
ตัดจำหนายทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา   -   -   (856,362)  -   -   (856,362)  -   (856,362)
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน   -   -   (856,362)  -   -   (856,362)  -   (856,362)
กำไรสุทธิสำหรับงวด    -   -   -   -   146,103,460   146,103,460   86,213   146,189,673 
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสำหรับงวด   -   -   (856,362)  -   146,103,460   145,247,098   86,213   145,333,311 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   1,663,725,149   2,138,522,279   45,344,716   166,500,000   2,105,495,759   6,119,587,903   2,216,301   6,121,804,204 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   1,663,725,149   2,138,522,279   45,344,716   166,500,000   2,105,495,759   6,119,587,903   2,216,301   6,121,804,204 
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน: 
ตัดจำหนายทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา   -   -   (3,397,523)  -   -   (3,397,523)  -   (3,397,523)
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน   -   -   (3,397,523)  -   -   (3,397,523)  -   (3,397,523)
กำไรสุทธิสำหรับป    -   -   -   -   807,270,583   807,270,583   440,535   807,711,118 
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสำหรับป   -   -   (3,397,523)  -   807,270,583   803,873,060   440,535   804,313,595 
บริษัทยอยจายเงินปนผลใหผูถือหุนสวนนอย   -   -   -   -   -   -   (116,004)  (116,004)
เงินปนผลจาย 23   -   -   -   -   (582,285,952)  (582,285,952)  -   (582,285,952)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   1,663,725,149   2,138,522,279   41,947,193   166,500,000   2,330,480,390   6,341,175,011   2,540,832   6,343,715,843 

บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนเฉพาะกิจการ 

     กำไรสะสม 
  ทุนเรือนหุน สวนเกิน ทรัพยสิน จัดสรรแลว -
  ที่ออกและ มูลคา ที่ไดรับโอน สำรอง ยังไมได
 หมายเหตุ ชำระแลว หุนสามัญ จากลูกคา ตามกฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551   1,663,725,149   2,138,522,279   46,201,078   166,500,000   1,755,285,056   5,770,233,562 
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน: 
ตัดจำหนายทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา   -   -   (856,362)  -   -   (856,362)
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน   -   -   (856,362)  -   -   (856,362)
กำไรสุทธิสำหรับงวด   -   -   -   -   126,566,833   126,566,833 
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสำหรับงวด   -   -   (856,362)  -   126,566,833   125,710,471 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   1,663,725,149   2,138,522,279   45,344,716   166,500,000   1,881,851,889   5,895,944,033 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   1,663,725,149   2,138,522,279   45,344,716   166,500,000   1,881,851,889   5,895,944,033 
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน: 
ตัดจำหนายทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา   -   -   (3,397,523)  -   -   (3,397,523)
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน   -   -   (3,397,523)  -   -   (3,397,523)
กำไรสุทธิสำหรับป   -   -   -   -   728,025,109   728,025,109 
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสำหรับป   -   -   (3,397,523)  -   728,025,109   724,627,586 
เงินปนผลจาย 23  -   -   -   -   (582,285,952)  (582,285,952)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   1,663,725,149   2,138,522,279   41,947,193   166,500,000   2,027,591,046   6,038,285,667 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

 

สวนของผูถือหุน (ตอ) 
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 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
   สำหรับรอบ  สำหรับรอบ
   ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ระยะเวลาตั้งแตวันที่
  สำหรับป 1 ตุลาคม 2551 สำหรับป 1 ตุลาคม 2551
  สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่
  31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

กระแสเงCนสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  1,130,282,813   199,724,960   992,156,713   169,623,237 
รายการปรับกระทบกำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเงินสดรับ (จาย)     
 จากกิจกรรมดำเนินงาน 
 ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  -   -   3,500,000   - 
 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน  16,790,000   274,018   -   - 
 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่น  840,496   715,585   840,496   715,585 
 ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนอื่น  90,000   -   -   - 
 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ (โอนกลับ)  (45,225,848)  7,722,208   (44,392,525)  7,678,551 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  (471,290)  8,455,330   (100,000)  8,500,000 
 โอนกลับประมาณการหนี้สิน  (10,680,790)  -   -   - 
 คาเสื่อมราคา  305,836,713   78,760,042   258,814,887   67,594,543 
 คาตัดจำหนายตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทาน  25,905,787   5,078,715   -   - 
 คาตัดจำหนายทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา  (3,397,523)  (856,362)  (3,397,523)  (856,362)
 ขาดทุนจากการจำหนาย/ตัดจำหนายสินทรัพยถาวร  6,580,538   1,904   5,268,542   - 
 ตัดจำหนายดอกเบี้ยภายใตสัญญาเชาการเงิน  395,874   119,385   300,492   77,990 
 คาสิทธิตัดจำหนาย  8,348,738   2,104,339   -   - 
 เงินปนผลรับ  (18,505,785)  (16,175,909)  (48,544,781)  (16,175,909)
 ดอกเบี้ยรับ  (2,037,685)  (3,579,081)  (13,223,660)  (7,442,956)
 คาใชจายดอกเบี้ย  119,293,933   34,396,182   104,123,857   30,816,930 
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
 ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน  1,534,045,971   316,741,316   1,255,346,498   260,531,609 
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา  (63,638,071)  22,164,246   (60,912,509)  2,018,167 
ลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ  (7,300,011)  (5,824,946)  -   - 
รายไดคาบริการรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  23,557,613   (22,957,980)  -   - 
สินคาคงเหลือ  46,411,332   8,836   44,548,462   382,622 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน  (2,113)  4,430   3,257,742   2,098,254 
ภาษีซื้อรอเรียกคืน  1,402,311   (334,958)  -   - 
เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมากอสราง  (9,383,869)  1,751,901   -   - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (5,509,266)  6,056,219   (7,060,492)  6,010,568 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (5,407,665)  (272,916)  (4,394,551)  - 
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา  (1,929,055)  (5,564,498)  11,125,084   90,156 
คาใชจายคางจาย  37,883,506   (29,537,258)  24,276,872   (28,184,709)
เงินรับลวงหนา  (11,981,177)  16,937,827   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ - กิจการที่เกี่ยวของกัน  -   (5,114,994)  5,905,374   (12,255,032)
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  3,783,669   (589,248)  45,052   1,104,237 
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  1,541,933,175   293,467,977   1,272,137,532   231,795,872 
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล  (320,728,494)  (8,034,214)  (268,626,849)  (3,394,540)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  1,221,204,681   285,433,763   1,003,510,683   228,401,332 

บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด 
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 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
   สำหรับรอบ  สำหรับรอบ
   ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ระยะเวลาตั้งแตวันที่
  สำหรับป 1 ตุลาคม 2551 สำหรับป 1 ตุลาคม 2551
  สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่
  31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

กระแสเงCนสดจากกิจกรรมลงทุน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  261,010,051   (176,010,051)  261,010,051   (176,010,051)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง   83,584,275   59,937,428   83,584,275   59,937,428 
รับชำระคืนเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย  -   -   300,000,000   - 
รับชำระคืนเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  -   300,000   -   300,000 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย  -   -   26,025,000   14,025,000 
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  26,593,739   8,087,955   26,593,739   8,087,955 
คาติดตั้งและวางทอจายลวงหนาลดลง  2,369,713   -   2,369,713   - 
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น  (43,228,716)  (3,779,762)  -   - 
ตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  (48,411,201)  (20,260,737)  -   - 
เงินสดรับจากดอกเบี้ย  3,167,047   2,523,671   14,352,443   6,387,097 
เงินสดรับจากการจำหนายสินทรัพยถาวร  2,819,525   -   2,664,748   - 
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร  (302,417,886)  (25,100,942)  (273,270,979)  (22,996,817)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  (14,513,453)  (154,302,438)  443,328,990   (110,269,388)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  361,500,000   (64,509,842)  369,000,000   (20,009,842)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  364,500,000   52,500,000   -   - 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (1,195,716,000)  (161,429,000)  (1,150,000,000)  (150,000,000)
เงินสดจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  (4,095,960)  (874,095)  (2,480,641)  (566,409)
เงินสดจายคาดอกเบี้ย  (127,973,573)  (24,946,454)  (112,842,078)  (20,986,983)
เงินปนผลจายแกผูถือหุน  (582,401,956)  -   (582,285,952)  - 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,184,187,489)  (199,259,391)  (1,478,608,671)  (191,563,234)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ  22,503,739   (68,128,066)  (31,768,998)  (73,431,290)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  102,065,552   170,193,618   55,117,722   128,549,012 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  124,569,291   102,065,552   23,348,724   55,117,722 
   
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงCนสด     
รายการที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด     
 การซื้อทรัพยสินโดยการกอหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  45,700,606   9,374,857   49,327,045   (2,372,397)
 โอนเปลี่ยนประเภทจากลูกหนี้อื่นเปนทรัพยสินโครงการ 642,199,200   -  642,199,200   - 
 โอนเปลี่ยนประเภทจากอุปกรณเปนทรัพยสินโครงการ  4,287,265   -   4,287,265   - 

บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
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หมายเหต ุ
ประกอบงบการเงินรวม 

1. ขอมูลทั่วไป 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) เปนบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีการประปาสวนภูมิภาคเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ (ก) การพัฒนาและดูแล
จัดการระบบทอสงน้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย และ (ข) ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยในการซื้อน้ำ
จากแหลงน้ำดิบของทางราชการมาขายใหกับผูใชน้ำ บริษัทฯ ไดทําสัญญากับกระทรวงการคลังเพื่อเขาบริหารระบบทอสงน้ำสายหลักใน
พื้นที่ดังกลาวตามสัญญาลงวันที่ 26 ธันวาคม 2536 มีกําหนดระยะเวลา 30 ป โดยที่บริษัทฯ จะตองจายผลประโยชนตอบแทนใหแก
กระทรวงการคลังตามที่กําหนดในสัญญา บริษัทฯ มีที่อยูตามที่จดทะเบียนตั้งอยูที่อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 23 - 26 เลขที่ 1 ซอย
วิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินไดทำ

ขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยดังกลาว 

งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี  

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากสารวัตรใหญบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหเปลี่ยนวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี
จากสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เปนวันที่ 31 ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแตงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนตนไป ดังนั้น งบการเงิน  
งวดกอนที่นำมาเปรียบเทียบกับงบการเงนิปปจจบุนันี ้ จงึแสดงขอมลูทางการเงนิสำหรบัรอบระยะเวลาเพยีงสามเดอืนตัง้แตวนัที ่ 1 ตลุาคม 
2551 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่   
1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยดังตอไปนี้  



65 ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2 5 5 2 

บรVษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบรVษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

     รอยละของ รอยละของรายได
   จัดตั้งข\้น อัตรารอยละ สินทรัพยที่รวมอยูใน ที่รวมอยูใน
 ช^่อบรVษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน สินทรัพยรวม ณ วันที่ รายไดรวม

         สำหรับรอบ
         ระยะเวลา
         ตั้งแตวันที่
         1 ตุลาคม
         สำหรับป 2551 
        สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่
    31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
    2552 2551 2552 2551 2552 2551
    รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนโดยตรง 

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ผลิตและจำหนายน้ำประปา  ประเทศไทย 100 100 16.73 11.46 23.50 25.45 
 การบำบัดน้ำเสีย การจำหนาย 
 เครื่องมือ อุปกรณและสารเคม ี
 ที่เกี่ยวของ และลงทุนใน 
 กิจการประปา 3 แหง

บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด  รองรับและสะสางการบริหาร ประเทศไทย 100 100 0.02 0.05 0.06 0.07 
เซอรวิสเซส จำกัด โครงการตูน้ำดื่มหยอดเหรียญ 
 ชุมชน (จดทะเบียนเลิกบริษัท 
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  
 2552)

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด ผลิตและจำหนายน้ำประปา ประเทศไทย 99 99 1.92 1.74 3.46 3.51
บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด ผลิตและจำหนายน้ำประปา ประเทศไทย 99 99 1.70 1.67 3.17 3.39
บริษัท ประปานครสวรรค จำกัด ผลิตและจำหนายน้ำประปา ประเทศไทย 100 100 0.78 0.78 0.94 0.91

ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม  
บริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ  

ง) ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว ยอดเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯ ไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยแลว ผลตางที่เหลือไดแก คาสิทธิจะตัดจำหนายภายใน
ระยะเวลา 27 ป ซึ่งเปนระยะเวลาคงเหลือของสัมปทานที่บริษัทยอยไดรับนับแตวันที่เขาซื้อหุนในบริษัทยอย 

จ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปน
รายการแยกตางหากในงบกำไรขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯ ไดจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย ตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี
ของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้น การอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง  
การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช ในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเชา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรบัการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทาง  
การบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเชาไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับ  
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับปปจจุบัน  

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูล 1 มกราคม 2555
 เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554
 

อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติกอนกำหนดได  

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว และสำหรับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว  
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

4.1 การรับรูรายได 
ก) รายไดจากการขาย 

รายไดจากการขายรับรูเปนรายไดเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
ดวยมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคา (ซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) หลังหักสินคารับคืนและสวนลดแลว 

ข) รายไดคาเชาและคาบริการ 
รายไดคาเชารับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 
รายไดคาบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว โดยพิจารณาตามขั้นความสำเร็จของงานดวยมูลคาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ค) รายไดจากโครงการวางทอสงน้ำและโครงการลดน้ำสูญเสีย 
รายไดจากโครงการวางทอสงน้ำและโครงการลดน้ำสูญเสียรับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ บริษัทฯ และ  
บริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากสัญญาเต็มจำนวนทันทีที่คาดวาจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น 

ง) ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อสิทธิในการรับเงินปนผลเกิดขึ้น 

จ) รายไดอื่น 
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ฝากหรือไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช 

4.3  หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
บริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนโดยมีการกำหนดวันเวลา และราคาที่แนนอนในอนาคต โดยบันทึกจำนวนเงินที่
จายสำหรับหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเปนสินทรัพยภายใตบัญชี “หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน” ในงบดุล   
ผลตางระหวางราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรูตามเกณฑคงคางเปนรายไดดอกเบี้ยรับตามระยะเวลาของสัญญา 

4.4 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิด
ขึ้นจากจํานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณในการเรียกเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี ้

4.5 ลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ/รายไดคาบริการสวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสวนตางระหวางจำนวนรายไดจากการขายน้ำประปาและรายไดคาบริการที่รับรูรายไดแลวทั้งสิ้นกับจำนวน
รายไดดังกลาวที่ไดมีการออกใบแจงหนี้ใหกับลูกคาแลวในบัญชี “ลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ” และ “รายไดคาบริการรอรับชำระจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน - สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ” ซึ่งแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล 

4.6 สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอนออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา  
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสำหรับสินคาที่ลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมสภาพ 
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4.7 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกตามวิธีราคาทุน และหักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแยกประเภทเปนเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาวตามอายุคงเหลือแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุนตัดจำหนายและหักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้ตามวิธี
เสนตรง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนายนี้รวมอยูในงบกำไรขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคาตามราคาทุน และหักดวยคาเผื่อการดอยคา 
(ถามี) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี) ในงบกำไรขาดทุน  

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
ที่ดินแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี) 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ (ยกเวนทอสงน้ำ
ฉะเชิงเทรา ทอสงน้ำบางปะกง-ชลบุรี ทอสงน้ำศรีราชา ทอสงน้ำบางพระ ทอสงน้ำระยอง-มาบขา และทอสงน้ำนครเนื่องเขต ใชวิธีผันแปร
ตามหนวยผลิต) ดังตอไปนี้  

อาคารโรงสูบน้ำ  33  ป
อาคารอื่นๆ 15, 20, 25  ป
สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอาคารเชา  5, 10, 15, 20  ป
เครื่องจักรและอุปกรณ (ยกเวนทอสงน้ำฉะเชิงเทรา ทอสงน้ำบางปะกง-ชลบุรี 

ทอสงน้ำศรีราชา ทอสงน้ำบางพระ ทอสงน้ำระยอง-มาบขา และทอสงน้ำนครเนื่องเขตคิด  
คาเสื่อมราคาตามวิธีผันแปรตามหนวยผลิตซึ่งคํานวณจากประมาณการหนวยการขาย 
แตไมเกินกำลังการผลิตของสินทรัพยในระยะเวลา 40 ป) 5, 10, 20, 25, 40  ป

อุปกรณสํานักงาน  3, 5, 10  ป
ยานพาหนะ  5  ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง 
คาเสื่อมราคาแสดงรวมอยูในงบกำไรขาดทุน 

 

4.9 สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานและคาเสื่อมราคา 
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคาของสินทรัพย  
ภายใตสัญญาสัมปทานแสดงรวมอยูในงบกำไรขาดทุน ซึ่งคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 15 20 และ 
25 ป ซึ่งเปนระยะเวลาภายใตสัญญาสัมปทาน 

4.10 ตนทุนการไดมาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชีและคาตัดจำหนาย 
ตนทุนการไดมาซึ่งสัมปทาน ไดแก คาใชจายโดยตรงในการใหไดมาซึ่งสัญญาสัมปทานกับการประปาสวนภูมิภาค ตนทุนการไดมาซึ่ง
สัมปทานรอตัดบัญชีแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาตัดจำหนายของตนทุนการไดมาซึ่ง
สัมปทานรอตัดบัญชีแสดงรวมอยูในงบกำไรขาดทุน ซึ่งคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาสัมปทานที่บริษัทยอยไดรับ
เปนระยะเวลา 27 ป และ 30 ป 
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4.11 ตนทุนการกูยืม 
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนำไป
รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจาย
ในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น  

4.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย 
สินทรัพยไมมีตัวตนที่แสดงเปนสินทรัพยในงบดุลรวมไดแก ตนทุนคาสิทธิในการประกอบกิจการของบริษัทยอยภายใตสัญญาสัมปทานที่  
ไดรับจากกิจการหรือหนวยงานของภาครัฐ โดยมีระยะเวลาในการประกอบกิจการภายใตสัญญาสัมปทานอันจำกัด โดยแสดงในราคาทุน  
หักดวยคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเสนตรง
ภายในระยะเวลา 27 ป ซึ่งเปนระยะเวลาที่บริษัทยอยไดรับในการประกอบธุรกิจภายใตสัญญาสัมปทาน บริษัทฯ และบริษัทยอยได
พิจารณาทบทวนมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่แสดงในงบดุลทุกป และจะปรับลดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวในกรณีที่มีการ
ดอยคาเกิดขึ้น  

4.13 การดอยคาของสินทรัพย   
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทำการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม 
หากมีขอบงชี้ของการดอยคา หรือเมื่อตองทำการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเปนรายป บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทำการประมาณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย
หรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะได  
รับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยรับรูขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวใน
งบกำไรขาดทุน ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยจะถูก
คำนวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะ
เวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯ และ
บริษัทยอยประเมินมูลคา ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจำหนายสินทรัพยในงบดุล หักดวยตนทุนในการ
จำหนาย โดยการจำหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

4.14 ประมาณการหนี้สิน  
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ 
และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

4.15 สัญญาเชาระยะยาว 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร หรืออุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา  
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ำกวา 
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4.16 ผลประโยชนของพนักงาน  
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการ 

4.17 เงินตราตางประเทศ 
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยู
ในสกุลเงินตราตางประเทศ คงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล   

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดแสดงรวมอยูในงบกำไรขาดทุน 

4.18 ภาษีเงินได 
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวของ 

4.19 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัทฯ และ  
บริษัทยอย ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ และบริษัทยอย  

 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของ
เหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้ 

5.1  มูลคาจากการใชสินทรัพย 
มูลคาจากการใชสินทรัพย คือ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่บริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยและทำการปรับ
ลดโดยอัตราคิดลดที่กำหนดโดยผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประมาณการกระแสเงินสดตามประมาณการทางการเงินสำหรับระยะ
เวลาที่เหลือของการใชทรัพยสินหรือตามอายุสัมปทานที่เหลืออยูไดอนุมัติแลวโดยผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยคิดคำนวณขึ้น
จากประมาณการอัตราการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งจะไมสูงไปกวากำลังการผลิต และความตองการของผูใชน้ำ สมมติฐานหลักที่ใชในการ
คำนวณหามูลคาจากการใชงาน คือ อัตราการเติบโต อัตราคาใชจายตอรายไดและอัตรากำไรขั้นตน ผูบริหารกำหนดอัตราดังกลาวจากผล
การดำเนินงานในอดีต ความคาดหวังของการพัฒนาตลาด และแผนทางธุรกิจ อัตราคิดลดที่ใชเปนอัตรากอนหักภาษีและปรับสะทอนความ
เสี่ยงเฉพาะของธุรกิจโดยคำนึงถึงระยะเวลาที่เหลือในการใชสินทรัพยแลว โดยวิธีการดังกลาวขางตนอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจาก
โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน อัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
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5.2 สัญญาเชา  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชา
ดังกลาวแลวหรือไม 

5.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

5.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารตองประมาณจำนวนหนวยผลผลิต อายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใช
งานของอาคารและอุปกรณ และตองทำการทบทวนจำนวนหนวยผลผลิต อายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้น
เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา  
หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับ  
การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

5.5 สินทรัพยไมมีตัวตน 
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจำเปนตอง
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด
ที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

5.6 คดีฟองรอง 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน  

5.7 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชหลักเกณฑและแบบจำลองการประเมินมูลคา 
ซึ่งตัวแปรที่ใชในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาดโดยคำนึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

6.1 รายการที่เกิดขึ้นระหวางป/งวด 
ในระหวางป/งวด บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น โดย
สามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท)
   งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา
    สำหรับรอบ  สำหรับรอบ  สำหรับรอบ
    ระยะเวลา  ระยะเวลา  ระยะเวลา
    ตั้งแตวันที่  ตั้งแตวันที่  ตั้งแตวันที่
    1 ตุลาคม  1 ตุลาคม  1 ตุลาคม
   สำหรับป 2551  สำหรับป 2551  สำหรับป 2551 
   สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที ่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที ่ ถึงวันที่
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
  ความสัมพันธ 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

รายไดจากการขายน้ำดิบ

การนิคมอุตสาหกรรม ผูถือหุนรายใหญ 706,151 141,132 706,151 141,132 ราคาเทียบเคียงกับ ราคาเทียบเคียงกับ 
แหงประเทศไทย      ราคาตลาด ราคาตลาดและ 
       ปรับลดตามมต ิ
       ที่ประชุมวิสามัญ 
       ครั้งที่ 2/2551
การประปาสวนภูมิภาค ผูถือหุนรายใหญ 555,118 121,953 555,118 121,953 ราคาเทียบเคียงกับ ราคาเทียบเคียงกับ 
      ราคาตลาดและ ราคาตลาดและ 
      ราคาที่ปรับลดตาม ปรับลดตามมต ิ
      มติที่ประชุมสามัญ ที่ประชุมวิสามัญ 
      ผูถือหุนวันที่ 30  ครั้งที่ 2/2551 
      เมษายน 2552
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด บริษัทยอย - - 108,132 25,811 ราคาเทียบเคียงกับ ราคาเทียบเคียงกับ 
      ราคาตลาด ราคาตลาด
  1,261,269 263,085 1,369,401 288,896  

รายไดจากการขายน้ำประปา 

การประปาสวนภูมิภาค ผูถือหุนรายใหญ 466,305 93,974 54,444 11,692 ราคาที่ตกลง ราคาที่ตกลง 
      รวมกันตามที่ระบุ รวมกันตามที่ระบ ุ
      ไวในสัญญา ไวในสัญญา

รายไดจากการขายอื่นๆ

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด บริษัทยอย - - 208 27 ราคาเทียบเคียงกับ ราคาเทียบเคียงกับ 
      ราคาตลาด ราคาตลาด
  - - 208 27  
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(หนวย: พันบาท)
   งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา
    สำหรับรอบ  สำหรับรอบ  สำหรับรอบ
    ระยะเวลา  ระยะเวลา  ระยะเวลา
    ตั้งแตวันที่  ตั้งแตวันที่  ตั้งแตวันที่
    1 ตุลาคม  1 ตุลาคม  1 ตุลาคม
   สำหรับป 2551  สำหรับป 2551  สำหรับป 2551 
   สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที ่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที ่ ถึงวันที่
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
  ความสัมพันธ 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

รายไดคาเชาและคาบริการ

การประปาสวนภูมิภาค ผูถือหุนรายใหญ 168,227 49,690 - - ราคาที่ตกลง ราคาที่ตกลง 
      รวมกันตามที่ระบุ รวมกันตามที่ระบ ุ
      ไวในสัญญา ไวในสัญญา
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด มีผูถือหุนรวมกัน 37,485 9,345 - - ราคาที่ตกลง ราคาที่ตกลง 
      รวมกันตามที่ระบุ รวมกันตามที่ระบ ุ
      ไวในสัญญา ไวในสัญญา
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด บริษัทยอย - - 3,107 662 ราคาที่ตกลง ราคาที่ตกลง 
      รวมกันตามที่ระบุ รวมกันตามที่ระบ ุ
      ไวในสัญญา ไวในสัญญา
บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด  บริษัทยอย - - 45 99 ราคาที่ตกลง ราคาที่ตกลง 
เซอรวิสเซส จำกัด      รวมกันตามที่ระบุ รวมกันตามที่ระบ ุ
      ไวในสัญญา ไวในสัญญา
  205,712 59,035 3,152 761  

ดอกเบี้ยรับ

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด บริษัทยอย - - 11,349 3,969 5.25% ตอป 5.25% ตอป 
      สำหรับเงินใหกูยืม สำหรับเงินใหกูยืม 
      แกบริษัทยอย แกบริษัทยอย
  - - 11,349 3,969  

เงินปนผลรับ

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด บริษัทยอย - - 30,039 - เงินปนผลรับอัตรา - 
      หุนละ 0.589 บาท 
      ตามที่ประกาศจาย 
      โดยบริษัทดังกลาว
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด มีผูถือหุนรวมกัน 18,506 16,176 18,506 16,176 เงินปนผลรับอัตรา เงินปนผลรับอัตรา 
      หุนละ 3.58 บาท หุนละ 3.12 บาท 
      ตามที่ประกาศจาย ตามที่ประกาศจาย 
      โดยบริษัทดังกลาว โดยบริษัทดังกลาว
   18,506 16,176 48,545 16,176  
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(หนวย: พันบาท)
   งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา
    สำหรับรอบ  สำหรับรอบ  สำหรับรอบ
    ระยะเวลา  ระยะเวลา  ระยะเวลา
    ตั้งแตวันที่  ตั้งแตวันที่  ตั้งแตวันที่
    1 ตุลาคม  1 ตุลาคม  1 ตุลาคม
   สำหรับป 2551  สำหรับป 2551  สำหรับป 2551 
   สิ้นสุดวันที่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที ่ ถึงวันที่ สิ้นสุดวันที ่ ถึงวันที่
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
  ความสัมพันธ 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

รายไดอื่น

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด บริษัทยอย - - 1,259 1,289 ราคาที่ตกลง ราคาที่ตกลง 
      รวมกันตามที่ระบุ รวมกันตามที่ระบ ุ
      ไวในสัญญา ไวในสัญญา
  - - 1,259 1,289  

คาบริการจาย (ยอดบางสวนรวมอยูในตนทุนขายและตนทุนคาบริการ)

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด บริษัทยอย - - 225,597 51,439 ราคาที่ตกลง ราคาที่ตกลง 
      รวมกันตามที่ระบุ รวมกันตามที่ระบ ุ
      ไวในสัญญา ไวในสัญญา
บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด  บริษัทยอย - - 207 78 ราคาที่ตกลง ราคาที่ตกลง 
เซอรวิสเซส จำกัด      รวมกันตามที่ระบุ รวมกันตามที่ระบ ุ
      ไวในสัญญา ไวในสัญญา
  - - 225,804 51,517  
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6.2 ยอดคงคาง ณ วันสิ้นป 
ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  

(หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ผูถือหุนรายใหญ     
การประปาสวนภูมิภาค 75,559,897 55,852,553 75,559,897 55,852,553
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 67,112,828 50,415,307 67,112,828 50,415,307

บริษัทยอย 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด  - - 9,370,842 9,613,251

บริษัทที่เกี่ยวของกัน  
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด 10,957,747 6,348,108 - -

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 153,630,472 112,615,968 152,043,567 115,881,111

ลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ผูถือหุนรายใหญ 
การประปาสวนภูมิภาค 64,793,737 61,061,349 - -

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด - 1,067,665 - -

รวมลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 64,793,737 62,129,014 - -

รายไดคาบริการรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ผูถือหุนรายใหญ     
การประปาสวนภูมิภาค 26,624,639 50,182,252 - -

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด  - - 18,038,996 14,025,000

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด  - 8,087,954 - 8,087,954

รวมเงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - 8,087,954 18,038,996 22,112,954
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(หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ผูถือหุนรายใหญ
การประปาสวนภูมิภาค 8,602 6,489 - -

บริษัทยอย 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด  - - 1,510,860 2,764,702
บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด เซอรวิสเซส จำกัด - - - 2,000,700
บริษัท ประปานครสวรรค จำกัด - - - 1,700
บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด - - - 1,500

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 8,602 6,489 1,510,860 4,768,602

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด  - - - 300,000,000

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 300,000,000

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ผูถือหุนรายใหญ 
การประปาสวนภูมิภาค 9,177,359 5,387,770 - -

บริษัทยอย 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด  - - 11,557,819 5,999,054

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด  1,324,751 1,610,222 - -

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 10,502,110 6,997,992 11,557,819 5,999,054

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด  - - 38,214,909 32,305,790
บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด เซอรวิสเซส จำกัด - - 6,955 10,700

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 38,221,864 32,316,490

เงินประกันการเชารับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด  - - 780,765 662,485
บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด เซอรวิสเซส จำกัด - - 12,430 98,753

รวมเงินประกันการเชารับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 793,195 761,238
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6.3 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระหวางกัน 
ในระหวางปเงินใหกูยืมระหวางกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้  

 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 ยอดคงเหลือ ในระหวางป ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31  

เพิ่มข\้น ลดลง
 ณ วันที่ 31 

 ธันวาคม 2551   ธันวาคม 2552

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด  300,000,000 - (300,000,000) -

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ เขาทำสัญญาใหกูยืมแกบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ซึ่งเปน บริษัทยอย โดยบริษัทฯ ตกลงจะให
เงินกูยืมแกบริษัทยอยในวงเงิน 300 ลานบาท และบริษัทยอยจะชำระคืนทั้งหมดหรือบางสวนในเวลาใดก็ไดทั้งนี้จะตองชำระใหครบภายใน
สิบปนับจากวันที่ในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.5 ตอปภายในหาปแรกนับจากวันที่ในสัญญา และคิดดอกเบี้ยใน
อัตราการใหกูยืมขั้นต่ำ (MLR) ที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชยสำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส 
ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันในการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูนี้ บริษัทฯ ไดจัดการใหบริษัทยอยทั้งสามแหงของบริษัทยอยซึ่งไดแก บริษัท 
ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด และบริษัท ประปานครสวรรค จำกัด ยินยอมใหโอนสิทธิการชำระเงินทั้งหมดที่
จะไดรับจากสัมปทานตามสัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปาใหแกบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดเขาทำบันทึกแกไขเพิ่มเติมตอทายสัญญาเงินกูโดยเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราคงที่รอยละ 5.25 
ตอปตลอดอายุที่เหลือของสัญญาเงินกู โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 

ในระหวางป 2552 บริษัทยอยไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ขอ 20 และไดนำเงินกูดังกลาวมาจายชำระคืนเงินกูยืมทั้งหมดใหแกบริษัทฯ แลว 

6.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จใหแก กรรมการและผูบริหาร เปนจำนวนเงิน 
70.2 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 45.2 ลานบาท) (สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551: 16.8 ลานบาท เฉพาะของ  
บริษัทฯ : 11.6 ลานบาท) 

 

7. หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยจำนวนเงิน 261 ลานบาท ที่บริษัทฯ ไดซื้อมาโดยทำสัญญาขาย
คืนกับบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง โดยมีวันครบกำหนดขายคืนในวันที่ 30 มกราคม 2552 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.6 ตอป  
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8. เงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินลงทุนประกอบดวยรายการดังตอไปนี้  

(หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551 

เงินลงทุนชั่วคราว    

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด    
เงินฝากประจำธนาคาร - 3,584,275 - 3,584,275
ตั๋วสัญญาใชเงิน - 80,000,000 - 80,000,000

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - 83,584,275 - 83,584,275

รวมเงินลงทุนชั่วคราว  - 83,584,275 - 83,584,275

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนทั่วไป    
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด 85,477,500 85,477,500 85,387,500 85,387,500
หัก: คาเผื่อการดอยคา (90,000) - - -
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 85,387,500 85,477,500 85,387,500 85,387,500

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 85,387,500 85,477,500 85,387,500 85,387,500

รวมเงินลงทุน 85,387,500 169,061,775 85,387,500 168,971,775

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนของบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่
เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เงินลงทุนดังกลาวจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปและแสดงตามราคาทุนจำนวน 85.4 ลานบาทและคิดเปนอัตรา  
รอยละ 15 ของทุนชำระแลวของบริษัทดังกลาว 

8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีเงินลงทุนระยะยาวในกิจการรวมคา ยูยูอีอีไอ ซึ่งประกอบธุรกิจการบำรุง
รักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 15 และมีราคาทุน 90,000 บาท ในเดือนธันวาคม 2552   
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการปดกิจการรวมคาดังกลาว และปจจุบันอยูระหวางชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ 
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9. ลูกหนี้การคา 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระไดดังนี้  

 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

ยังไมครบกำหนดชำระ 137,357,290 103,598,627 135,770,385 109,832,206
คางชำระ    
 ไมเกิน 3 เดือน 5,381,938 9,017,341 5,381,938 6,048,905
 3 - 6 เดือน 7,549,052 - 7,549,052 -
 6 - 12 เดือน 3,342,192 - 3,342,192 -

 รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 153,630,472 112,615,968 152,043,567 115,881,111

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

ยังไมครบกำหนดชำระ 82,239,234 59,731,583 82,239,234 57,976,883
คางชำระ    
 ไมเกิน 3 เดือน 2,065,341 1,497,600 2,065,341 1,497,599
 3 - 6 เดือน 77,173 98,552 77,173 98,551
 6 - 12 เดือน 18,752 93,530 18,752 93,530
 มากกวา 12 เดือน 61,712 7,715,439 61,712 45,596

 รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 84,462,212 69,136,704 84,462,212 59,712,159

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (7,669,349) - -
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 84,462,212 61,467,355 84,462,212 59,712,159

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 238,092,684 174,083,323 236,505,779 175,593,270
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10. สินคาคงเหลือ 
 (หนวย: บาท)

 งบการเงVนรวม
 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ  

  ลดราคาทุนลงใหเทากับ
 ราคาทุน มูลคาสุทธVที่จะไดรับ สินคาเสื่อมคุณภาพ สินคาคงเหลือ-สุทธV

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

สินคาสำเร็จรูป 11,251 46,939,272 - (46,772,084) - - 11,251 167,188
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 9,272,256 10,389,215 - - - (87,412) 9,272,256 10,301,803

รวม 9,283,507 57,328,487 - (46,772,084) - (87,412) 9,283,507 10,468,991

(หนวย: บาท)
 งบการเงVนเฉพาะกิจการ
 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ  

  ลดราคาทุนลงใหเทากับ
 ราคาทุน มูลคาสุทธVที่จะไดรับ สินคาเสื่อมคุณภาพ สินคาคงเหลือ-สุทธV

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

สินคาสำเร็จรูป 11,251 46,193,358 - (46,026,170) - - 11,251 167,188

 

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำจำนวนเงินรวมประมาณ 9.1 ลานบาท ที่วางไว
เปนหลักทรัพยค้ำประกันกับธนาคารพาณิชยในการออกหนังสือค้ำประกันธนาคารใหแกบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 28.4.1 
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน ซึ่งประกอบดวย
เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

 งบการเงVนเฉพาะกิจการ

 ทุนชำระแลว สัดสวนการลงทุน มูลคาเงVนลงทุน เงVนปนผลรับ

        สำหรับรอบ
        ระยะเวลา 
        ตั้งแตวันที่ 
       สำหรับป 1 ตุลาคม 
       สิ้นสุดวันที่ 2551 ถึงวันที่ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
 เงVนลงทุนในบรVษัทยอย ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด  5 5 100 100 5,000 5,000 - - 
เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด 510 510 100 100 510,000 510,000 30,039 -

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     515,000 515,000 30,039 -

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงิน     (3,500) -   
ลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ     511,500 515,000  

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีมติใหบริษัท
ยอยจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน สำหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในอัตราหุนละ 
0.589 บาท รวมเปนเงิน 30.04 ลานบาท โดยมีกำหนดจายเปนรายเดือน รวม 5 งวด งวดละ 6 ลานบาท เริ่มตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2552 มีมติอนุมัติการเลิกกิจการของ บริษัท วอเตอร เทรดส 
แอนด เซอรวิสเซส จำกัด (WTS) โดยบริษัท WTS เปนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรองรับและสะสางการบริหารโครงการตูน้ำดื่มหยอดเหรียญ
ชุมชน และปจจุบันไดดำเนินภารกิจดังกลาวเสร็จสิ้นแลว WTS ไดจดทะเบียนการเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2552  

13. สินทรัพยโครงการ 
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ไดอนุมัติโครงการเพื่อการแกไขปญหาวิกฤตการณขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกระยะ  
เรงดวน ซึ่งรวมถึงโครงการวางทอเชื่อมจากอางเก็บน้ำประแสรไปอางเก็บน้ำคลองใหญ จังหวัดระยอง โดยมอบหมายใหบริษัทฯ เปน  
ผูดำเนินการกอสรางในวงเงิน 1,680 ลานบาท โดยแยกเปนดังนี้ 

ก) สวนที่รัฐบาลสนับสนุนในวงเงินจำนวน 1,008 ลานบาท ซึ่งในสวนนี้บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญาวาจางกอสรางวางทอและอาคาร
ประกอบ และสัญญาวาจางจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟา โดยมีมูลคาตามสัญญารวมประมาณ 919 ลานบาท โดย
การเขาทำสัญญาดังกลาวเปนการกระทำการแทนภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน 
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ข) สวนวงเงินที่เหลืออีกจำนวน 672 ลานบาท ใหบริษัทฯ ดำเนินการจายไปกอน และกรมชลประทานจะผอนชำระคืนภายหลังโดยหัก
จากคาน้ำดิบทุกปที่บริษัทฯ ตองซื้อจาก กรมชลประทาน ซึ่งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดจายลวงหนาไปแลวทั้งสิ้น
จำนวนประมาณ 646.5 ลานบาท (ประกอบดวยมูลคาทอจำนวน 642 ลานบาท และสวนควบจำนวน 4.5 ลานบาท) และแสดง  
ในรายการบัญชี “สินทรัพยโครงการ” ในสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล (31 ธันวาคม 2551: 642 ลานบาท แสดงในรายการบัญชี 
“ลูกหนี้อื่น” ในสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุล) 

บริษัทฯ ไดดำเนินการดังกลาวขางตนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 (เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ การแกวิกฤตน้ำ
ภาคตะวันออก) ทั้งนี้ ยังไมไดมีการกำหนดจำนวนเงินที่ตองหักจากปริมาณการซื้อน้ำดิบในแตละป  

ตอมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา ลงมติรับทราบและมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยกรมชลประทานไปดำเนินการจัดซื้อทรัพยสินที่เกิดจากการกอสรางโครงการวางทอเชื่อมจากอางเก็บน้ำประแสรไปอางเก็บน้ำ
คลองใหญ จังหวัดระยองจากบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 1,678 ลานบาท (เปนวงเงินตามมติที่ประชุมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552) โดยใหดำเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบ สำนักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 กรมชลประทาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ไดจัดประชุมการดำเนินการจัดซื้อทรัพยสินที่เกิดจาก
การกอสรางโครงการฯ ดังกลาว ครั้งที่ 1/2552 และมีมติเห็นชอบให กรมชลประทานสรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของโครงการ
วารัฐเปนเจาของโครงการฯ และความสัมพันธระหวางสวนราชการกับบริษัทฯ เปนไปในฐานะผูวาจางและผูรับจาง 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 กรมชลประทานไดทำหนังสือถึงบริษัทฯ แจงความประสงคจะซื้อทรัพยสินที่เกิดจากการกอสราง  
โครงการฯ ดังกลาวโดยวิธีพิเศษ และใหบริษัทฯ เสนอราคาการจัดซื้อทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเสนอราคาการจัดซื้อ  
ทรัพยสินดังกลาว โดยมีราคาที่เสนอจำนวน 1,677 ลานบาทตามหนังสือลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552  

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 กรมชลประทานไดทำหนังสือถึงบริษัทฯ แจงการสนองรับราคาที่เสนอ จำนวน 1,677 ลานบาทขางตน 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 บริษัทฯ และกรมชลประทานไดลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพยสินที่เกิดจากการกอสรางโครงการฯ   
ดังกลาว มูลคาสัญญาเปนราคารวมทั้งสิ้น 1,677 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญญาใหแก
กรมชลประทานภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เปนตนไป บริษัทฯ ไดนำหลักประกันเปนหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง จำนวน 83.85 ลานบาท มอบใหแกกรมชลประทานเพื่อเปนหลักประกันตามสัญญานี้  

จากการลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพยสินขางตน บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจัดซื้อทรัพยสินตามสัญญาวาจางกอสรางวางทอและ
อาคารประกอบ และสัญญาวาจางจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟาจากผูรับเหมา 2 ราย โดยมีมูลคาตามสัญญารวม
ประมาณ 919 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อทรัพยสินและชำระเงินใหแกผูรับเหมาเมื่อทรัพยสินไดรับการ
ตรวจรับและไดรับชำระราคาจากกรมชลประทานแลว 

จนถึงวันที่อนุมัติงบการเงินนี้หนวยงานรัฐดังกลาวกำลังอยูระหวางการดำเนินการตรวจรับมอบงานตามสัญญาขางตน ทั้งนี้  
ฝายบริหารของบริษัทฯ เห็นวาจะไมเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ จากการเขาทำสัญญาดังกลาว 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: บาท)
 งบการเงVนรวม

    สวนปรับปรุง 
  อาคาร  ที่ดิน อาคาร เคร^่องจักร อุปกรณ  งานระหวาง
 ที่ดิน โรงสูบน้ำ อาคาร และอาคารเชา และอุปกรณ สำนักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2551 359,566,906 519,601,338 720,688,043 109,495,688 6,055,436,004 340,642,160 8,333,820 27,980,739 8,141,744,698
ซื้อเพิ่ม - - 400,000 11,677,470 33,522,002 7,380,517 - 302,055,138 355,035,127
โอนเขา/(โอนออก) 8,089,375 13,403,334 2,887,313 51,527,849 107,219,446 2,600,000 - (185,727,317) -
จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (2,451,562) (455,248) (56,022,349) (50,033,399) (2,271,645) (119,521) (111,353,724)
31 ธันวาคม 2552 367,656,281 533,004,672 721,523,794 172,245,759 6,140,155,103 300,589,278 6,062,175 144,189,039 8,385,426,101

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2551 - 100,383,500 69,629,468 39,395,228 1,023,626,676 192,774,347 3,251,024 - 1,429,060,243
จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (208,887) (10,007) (49,275,664) (47,292,748) (2,211,655) - (98,998,961)
คาเสื่อมราคาสำหรับป - 13,906,089 30,407,057 14,686,631 171,940,395 47,229,567 1,724,640 - 279,894,379
31 ธันวาคม 2552 - 114,289,589 99,827,638 54,071,852 1,146,291,407 192,711,166 2,764,009 - 1,609,955,661

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2551 359,566,906 419,217,838 651,058,575 70,100,460 5,031,809,328 147,867,813 5,082,796 27,980,739 6,712,684,455
31 ธันวาคม 2552 367,656,281 418,715,083 621,696,156 118,173,907 4,993,863,696 107,878,112 3,298,166 144,189,039 6,775,470,440

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (63.2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  72,541,714
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (241.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)    279,894,379
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(หนวย: บาท)
 งบการเงVนเฉพาะกิจการ

    สวนปรับปรุง 
  อาคาร  ที่ดิน อาคาร เคร^่องจักร อุปกรณ  งานระหวาง
 ที่ดิน โรงสูบน้ำ อาคาร และอาคารเชา และอุปกรณ สำนักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม

ราคาทุน         

31 ธันวาคม 2551 317,197,440 499,594,743 720,688,043 103,367,668 5,899,052,770 317,479,946 3,882,009 27,980,739 7,889,243,358
ซื้อเพิ่ม - - 400,000 11,013,531 26,675,463 4,877,548 - 287,694,247 330,660,789
โอนเขา/(โอนออก) - 22,571,475 2,887,313 51,527,849 98,051,305 2,600,000 - (177,637,942) -
จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (2,451,562) (455,248) (55,929,068) (49,067,252) - (119,521) (108,022,651)
31 ธันวาคม 2552 317,197,440 522,166,218 721,523,794 165,453,800 5,967,850,470 275,890,242 3,882,009 137,917,523 8,111,881,496

คาเสื่อมราคาสะสม         

31 ธันวาคม 2551 - 95,628,698 69,629,468 37,418,114 978,936,417 178,396,903 900,554 - 1,360,910,154
จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (208,887) (10,007) (49,238,742) (46,530,895) - - (95,988,531)
คาเสื่อมราคาสำหรับป - 15,306,320 30,407,057 13,929,063 154,897,594 43,507,067 767,786 - 258,814,887
31 ธันวาคม 2552 - 110,935,018 99,827,638 51,337,170 1,084,595,269 175,373,075 1,668,340 - 1,523,736,510

มูลคาสุทธิตามบัญชี         

31 ธันวาคม 2551 317,197,440 403,966,045 651,058,575 65,949,554 4,920,116,353 139,083,043 2,981,455 27,980,739 6,528,333,204
31 ธันวาคม 2552 317,197,440 411,231,200 621,696,156 114,116,630 4,883,255,201 100,517,167 2,213,669 137,917,523 6,588,144,986

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ       

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (58.5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิตสวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  67,594,543
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (221.7 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิตสวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)    258,814,887

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอุปกรณและเครื่องตกแตงจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนเดิมกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนประมาณ 392.6 ลานบาท และ 200.8 ลานบาท ตาม
ลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ : 371.8 ลานบาท และ 184.2 ลานบาท ตามลำดับ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียานพาหนะและอุปกรณซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดยมีมูลคา
สุทธิตามบัญชีคิดเปนจำนวนเงิน 4.9 ลานบาท และ 7.1 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ : จำนวน 3.9 ลานบาท และ 5.0 ลาน
บาท ตามลำดับ) 
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15. สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน 
 (หนวย: บาท)

 งบการเง!นรวม
 สินทรัพยภายใต
 สัญญาสัมปทาน งานระหวางกอสราง รวม

ราคาทุน 

31 ธันวาคม 2551 470,134,522 7,935,145 478,069,667
ซื้อเพิ่ม 13,250,887 29,977,829 43,228,716
โอนเขา (ออก) 18,267,477 (18,267,477) -
31 ธันวาคม 2552 501,652,886 19,645,497 521,298,383

คาเสื่อมราคาสะสม 

31 ธันวาคม 2551 87,687,631 - 87,687,631
คาเสื่อมราคาสำหรับป 25,942,334 - 25,942,334
31 ธันวาคม 2552 113,629,965 - 113,629,965

คาเผื่อการดอยคา

31 ธันวาคม 2551 - - -
ขาดทุนจากการดอยคาสำหรับป 16,790,000 - 16,790,000
31 ธันวาคม 2552 16,790,000 - 16,790,000

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

31 ธันวาคม 2551 382,446,891 7,935,145 390,382,036
31 ธันวาคม 2552 371,232,921 19,645,497 390,878,418

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนรวม (บันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายน้ำประปาและตนทุนคาบริการ)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551   6,218,328
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552   25,942,334

บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานใหการประปาสวนภูมิภาคเมื่อระยะเวลาสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง  
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16. ตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชี 
(หนวย: บาท)

 งบการเง!นรวม
 ตนทุนการไดมาซ:่ง
 สิทธ!ในสัมปทาน
 รอตัดบัญช> งานระหวางกอสราง รวม

ราคาทุน   

31 ธันวาคม 2551 234,835,194 350,896,200 585,731,394
ซื้อเพิ่ม - 48,411,201 48,411,201
โอนเขา (ออก) 268,272,748 (268,272,748) -
31 ธันวาคม 2552 503,107,942 131,034,653 634,142,595

คาตัดจำหนายสะสม

31 ธันวาคม 2551 51,484,535 - 51,484,535
คาตัดจำหนายสำหรับป 25,905,787 - 25,905,787
31 ธันวาคม 2552 77,390,322 - 77,390,322

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

31 ธันวาคม 2551 183,350,659 350,896,200 534,246,859
31 ธันวาคม 2552 425,717,620 131,034,653 556,752,273

คาตัดจำหนายที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนรวม (บันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายน้ำประปาและตนทุนคาบริการ)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551   5,078,715
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552   25,905,787
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 (หนวย: บาท)

 งบการเง!นรวม

คาสิทธิ - ทุน

31 ธันวาคม 2551 201,205,413
31 ธันวาคม 2552 201,205,413

คาตัดจำหนายสะสม

31 ธันวาคม 2551 40,608,833
คาตัดจำหนายระหวางงวด 8,348,738
31 ธันวาคม 2552 48,957,571

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2551 160,596,580
31 ธันวาคม 2552 152,247,842

คาตัดจำหนายที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนรวม (บันทึกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายใน การบริหาร)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 2,104,339
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 8,348,738

อายุตัดจำหนายคงเหลือ

31 ธันวาคม 2551 19 ป 3 เดือน
31 ธันวาคม 2552 18 ป 3 เดือน

18. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: บาท)

 งบการเง!นรวม งบการเง!นเฉพาะกิจการ
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 อัตราดอกเบี้ย กำหนดชำระคืน 2552 2551 2552 2551

ตั๋วสัญญาใชเงิน 2.65% และ 2.75% ภายในเดือนพฤษภาคม
 (31 ธันวาคม 2551: 2553 และเมื่อทวงถาม    
 4.95%)  (31 ธันวาคม 2551:    
   เดือนมกราคม 2552) 369,000,000 7,500,000 369,000,000 -
   369,000,000 7,500,000 369,000,000 -
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19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
(หนวย: บาท)

 งบการเง!นรวม งบการเง!นเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 4,541,692 7,531,913 4,040,568 5,415,471
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย (284,591) (424,793) (258,633) (303,455)
รวม 4,257,101 7,107,120 3,781,935 5,112,016
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (2,948,681) (3,559,376) (2,473,515) (2,039,439)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ
  จากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 1,308,420 3,547,744 1,308,420 3,072,577

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทำสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการดำเนินงานของกิจการโดยมี
กำหนดการชำระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิก  
ไมได  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาการเงินดังนี้  

(หนวย: บาท)
 งบการเง!นรวม
 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป มากกวา 5 ป รวม

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 3,161,140 1,380,552 - 4,541,692
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี  (212,459) (72,132) - (284,591)
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 2,948,681 1,308,420 - 4,257,101

(หนวย: บาท)
 งบการเง!นเฉพาะกิจการ
 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป มากกวา 5 ป รวม

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา  2,660,016 1,380,552 - 4,040,568
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี  (186,501) (72,132) - (258,633)
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 2,473,515 1,308,420 - 3,781,935
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20. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: บาท)

 งบการเง!นรวม งบการเง!นเฉพาะกิจการ
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 วงเง!น 2552 2551 2552 2551

 (ลานบาท)

สวนของบริษัทฯ      

 ก) 2,000 - 1,050,000,000 - 1,050,000,000
 ข) 1,500 1,350,000,000 1,450,000,000 1,350,000,000 1,450,000,000
 ค) 1,000 - - - -
 ง) 1,700 - - - -

สวนของบริษัทยอย

 ก) 240 148,568,000 194,284,000 - -
 ข) 200 117,000,000 52,500,000 - -
 ค) 300 300,000,000 - - -
 ง) 200 - - - -

รวม 7,140 1,915,568,000 2,746,784,000 1,350,000,000 2,500,000,000

หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป  (187,755,474) (495,716,000) (100,000,000) (450,000,000)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ     
 จากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป  1,727,812,526 2,251,068,000 1,250,000,000 2,050,000,000

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดรับจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ  
ก) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - วงเงินกู 2,000 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อใชเปนเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ และของบริษัทยอย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วงเงินกู  2,000 ลานบาทประกอบดวย
 • วงเงินกูสวน ก จำนวน 1,500 ลานบาท
 • วงเงินกูสวน ข จำนวน 500 ลานบาท
ประเภท  ไมมีหลักประกันโดยมีสถานะเทาเทียมกับเจาหนี้สามัญที่ไมมีหลักประกันและ ไมดอยสิทธิ
ระยะเวลาเงินกู  7 ป 
อัตราดอกเบี้ย • วงเงินกูสวน ก ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือนในอัตราดังนี้
  ปที่ 1-3 อัตราคงที่รอยละ 6.00 ตอป
  ปที่ 4-5 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ตอป 
  ปที่ 6-7 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 0.75 ตอป
 • วงเงินกูสวน ข ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือนในอัตราดังตอไปนี้ 
  ปที่ 1-5 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ตอป
  ปที่ 6-7 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 0.75 ตอป
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การชำระคืนเงินตน ชำระคืนเงินตนทุก 6 เดือน โดยชำระงวดแรกในเดือนที่ 18 นับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรก  
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548) และเฉลี่ยแบงจายตามสัดสวนของเงินกูสวน ก และสวน ข

ในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาว โดยปรับอัตรา  
ดอกเบี้ยของวงเงินกูสวน ก และวงเงินกูสวน ข (เฉพาะสวนที่เบิกใชแลว) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 จนถึงปที่ 5 (ตุลาคม 2553) 
เปนอัตราคงที่รอยละ 4.50 ตอป โดยที่อัตราดอกเบี้ยสำหรับปที่ 6-7 ของวงเงินกูสวน ก และวงเงินกูสวน ข (เฉพาะสวนที่เบิกใช
แลว) และ วงเงินกูสวน ข (สวนที่ยังไมไดเบิกใช) ใหคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไวเดิม 

ภายใตสัญญาเงินกูดังกลาว บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (ตามเงื่อนไข
ในบันทึกตอทายสัญญาใหสินเชื่อ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550) ในอัตราไมเกิน 2 เทาและไมต่ำกวา 0 เทา และอัตราสวน DSCR 
ไม ต่ำกวา 1.10 เทา เปนตน 

ข) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - วงเงินกู 1,500 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู Bridging 
Loan ที่มีอยูกับสถาบันการเงินเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วงเงินกู  1,500 ลานบาท
ประเภท  ไมมีหลักประกัน โดยมีสถานะเทาเทียมกับเจาหนี้สามัญที่ไมมีหลักประกันและ ไมดอยสิทธิ
ระยะเวลาเงินกู  7 ป 
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตราดังนี้
 • เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 36 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.80 ตอป
 • เดือนที่ 37 ถึง เดือนที่ 60 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.75 ตอป
 • เดือนที่ 61 ถึง เดือนสุดทาย อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ตอป
การชำระคืนเงินตน ชำระคืนเงินตนทุก 6 เดือน รวม 12 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 12 ของสัญญา โดยงวดที่ 1 ถึง 

งวดที่ 6 ชำระคืนจำนวนงวดละ 50 ลานบาท งวดที่ 7 ถึง งวดที่ 12 ชำระคืนจำนวนงวดละ 200 ลานบาท

ภายใตสัญญาเงินกูดังกลาว บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตรา  
ไมเกิน 2 เทาและไมต่ำกวา 0 เทา และอัตราสวน DSCR ไมต่ำกวา 1.10 เทา เปนตน 

ค) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - วงเงินกู 1,000 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อการลงทุนตามโครงการ
ปรับปรุงระบบทอสงน้ำดิบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วงเงินกู  1,000 ลานบาท โดยจะขอเบิกภายในไมเกินกวาระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ตามสัญญาฉบับนี้
ประเภท  ไมมีหลักประกัน โดยมีสถานะเทาเทียมกับเจาหนี้สามัญที่ไมมีหลักประกันและ ไมดอยสิทธิ
ระยะเวลาเงินกู  7 ป 
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตราดังนี้
 • เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 12 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินใหกูยืมที่ธนาคารคิดกับลูกคารายใหญชั้นดีสำหรับ 

 การใหกูยืมซึ่งมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไมเกิน 1 ป ของวันที่มีการเบิกรับเงินกูแตละจำนวนและวันที ่
 เปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินแตละฉบับ

 • เดือนที่ 13 ถึง เดือนที่ 48 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.75 ตอป
 • เดือนที่ 49 ถึง เดือนสุดทาย อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ตอป
การชำระคืนเงินตน 1. ชำระคืนเงินกูทั้งจำนวนพรอมดอกเบี้ยที่คงคางชำระ (หากมี) ใหแกผูใหกูในวันที่ครบกำหนด 12 เดือน  

 นับแตวันที่ตามสัญญาฉบับนี้ หรือ
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 2. หากบริษัทประสงคที่จะดำรงภาระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ (ไมวาทั้งหมดหรือเพียงบางสวน) ตอไปหลังจาก 
 ครบกำหนดระยะเวลาตามขอ 1. บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามขอกำหนดและเงื่อนไขดังนี้ 

ก) บริษัทฯ ตกลงจัดสงหนังสือแจงความจำนงที่จะดำรงภาระหนี้ตอไป และหนังสือหลักฐานการรับ 
เงินกู ใหแกผูใหกูลวงหนากอนวันครบกำหนดระยะเวลาชำระคืนตามที่ระบุในขอ 1 พรอมชำระ 
คาธรรมเนียมจัดการใหกู (Front-end Fee) ในอัตรารอยละ 0.125 ของจำนวนเงินกูที่ประสงคจะ 
ดำรงภาระไวตามสัญญาฉบับนี้ใหแกผูใหกู

ข) บริษัทฯ ตกลงและรับทราบวาการดำเนินการตาม ก) ขางตนเปนการตกลงแปลงภาระหนี้เงินกูที่ม ี
หลักฐานแหงหนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินเปนเงินกูระยะยาว ซึ่งมีเงื่อนไขการผอนชำระเปนงวด โดยชำระ 
6 เดือน ตองวด งวดละเทาๆ กัน รวม 12 งวด เริ่มชำระงวดแรกในวันทำการสุดทายของเดือนที่ 
6 นับจากเดือนที่ทำการแปลงภาระหนี้ดังกลาว และจะตองชำระหนี้ดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 72 
เดือนนับแตวันที่ทำการแปลงภาระหนี้

ภายใตสัญญาเงินกูดังกลาว บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตรา  
ไมเกิน 2 เทาและไมต่ำกวา 0 เทา และอัตราสวน DSCR ไมต่ำกวา 1.10 เทา เปนตน 

ง) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - วงเงินกู 1,700 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อใชเปนเงินทุนในการกอสราง
ระบบทอสงน้ำของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วงเงินกู  1,700 ลานบาท 
ประเภท  ไมมีหลักประกัน 
ระยะเวลาเงินกู  10 ป 
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตราดังนี้
 • ปที่ 1 ถึง ปที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.50 ตอป
 • ปที่ 5 ถึง ปที่ 7 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำเฉลี่ยลบ 2.25 ตอป
 • ปที่ 8 ถึง ปที่ 10 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำเฉลี่ยลบ 2.00 ตอป
การชำระคืนเงินตน ชำระคืนเงินตนทุก 6 เดือน รวม 16 งวด งวดละเทาๆ กัน โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันสุดทายของเดือนที่ 30 

นับจากวันเบิกเงินกูงวดแรก
 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย - บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด 
ก) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - วงเงินกู 240 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 บริษัทยอยไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อลงทุนในโครงการผลิตน้ำ
ประปา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

วงเงินกู  240 ลานบาท
ประเภท  ไมมีหลักประกัน
ระยะเวลาเงินกู  7 ป 
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตราดังนี้
 • เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 48 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ตอป
 • เดือนที่ 49 เปนตนไป อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 0.75 ตอป

 ตอมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 คูสัญญาไดตกลงแกไขอัตราดอกเบี้ยตั้งแตเดือนที่ 49 เปนตนไปจากอัตรา 
ดอกเบี้ยเดิมเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ตอปจนจบสัญญา
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การชำระคืนเงินตน ชำระคืนเงินตนทุก 3 เดือน รวม 21 งวด งวดละเทาๆ กัน โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 18 นับจากเดือนที่
ลงนามในสัญญาเงินกู

ข) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - วงเงินกู 200 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเพื่อลงทุนในกิจการประปา โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

วงเงินกู  200 ลานบาท
ประเภท  ไมมีหลักประกัน 
ระยะเวลาเงินกู  7 ป 
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตราดังนี้
 • ปที่ 1 ถึง ปที่ 4 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.75 ตอป
 • ปที่ 5 เปนตนไป อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ตอป
การชำระคืนเงินตน ชำระคืนเงินตนทุก 3 เดือน รวม 23 งวด งวดละเทาๆ กัน โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 18 นับจากเดือนที่

ลงนามในสัญญากูเงิน

ค) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - วงเงินกู 300 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 บริษัทยอยไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อนำมาชำระคืนเงินกูยืมที่มีอยู
เดิมกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วงเงินกู  300 ลานบาท 
ประเภท  ไมมีหลักประกัน 
ระยะเวลาเงินกู  10 ป 
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตราดังนี้
 • ปที่ 1 ถึง ปที่ 5 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 2.25 ตอป
 • ปที่ 6 เปนตนไป อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 2.00 ตอป
การชำระคืนเงินตน ชำระคืนเงินตนทุก 6 เดือน รวม 19 งวด งวดละเทาๆ กัน โดยเร่ิมชำระงวดแรกในวันทำการสุดทายของเดือนท่ี 

12 นับแตวันที่เบิกรับเงินกูเปนตนไปใหเสร็จสิ้นภายใน 10 ป นับแตวันที่เบิกรับเงินกู

ง) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - วงเงินกู 200 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อลงทุนในกิจการประปา โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

วงเงินกู  200 ลานบาท 
ประเภท  ไมมีหลักประกัน 
ระยะเวลาเงินกู  10 ป 
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตราดังนี้
 • ปที่ 1 ถึง ปที่ 5 อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 2.25 ตอป
 • ปที่ 6 เปนตนไป อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ำลบ 2.00 ตอป
การชำระคืนเงินตน ชำระคืนเงินตนทุก 6 เดือน รวม 18 งวด งวดละเทาๆ กัน โดยเร่ิมชำระงวดแรกในวันทำการสุดทายของเดือนท่ี 

18 นับแตวันที่เบิกรับเงินกูเปนตนไปใหเสร็จสิ้นภายใน 10 ป นับแตวันที่เบิกรับเงินกู

ภายใตสัญญาเงินกูดังกลาว บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการดำรงอัตราสวน DSCR ไมต่ำกวา 1.10 เทา เปนตน 
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหวางปมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: บาท)
 งบการเง!นรวม งบการเง!นเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 2,746,784,000 2,500,000,000
บวก: กูเพิ่ม 364,500,000 -
หัก: จายคืนเงินกู (1,195,716,000) (1,150,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,915,568,000 1,350,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชดังนี้ 

 วงเง!นกูที่ยังมิไดเบิกใช

  วงเง!น  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 วงเง!นกู ตามสัญญา วัตถุประสงค 2552 2551

  (ลานบาท)  (ลานบาท) (ลานบาท)

สวนของบริษัทฯ 

 ค) 1,000 เพื่อลงทุนตามโครงการปรับปรุง
  ระบบทอสงน้ำดิบของบริษัทฯ  1,000.0  -
 ง) 1,700 เพื่อใชเปนเงินทุนในการกอสราง
  ระบบทอสงน้ำของบริษัทฯ  1,700.0  -

สวนของบริษัทยอย    

 ข) 200 เพื่อลงทุนในกิจการประปา 83.0 147.5
 ง) 200 เพื่อลงทุนในกิจการประปา 200.0  -

รวม   2,983.0 147.5

21. ทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา 
ทรัพยสินที่ไดรับโอนจากลูกคา ไดแก ระบบทอสงน้ำและมาตรวัดน้ำ ซึ่งบริษัทฯ รับโอนจากลูกคา ซึ่งเปนไปตามสัญญาวางทอสงน้ำดิบและ
ติดตั้งเปนผูใชน้ำ  

22. สำรองตามกฎหมาย 
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเปนเงินปนผลได 
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23. เงินปนผลจาย 
เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางป 2552 มีดังนี้ 

 อนุมัติโดย เง!นปนผลรวม  เง!นปนผลตอหุน วันที่จายเง!นปนผล

  (บาท) (บาท) 

เงินปนผลสำหรับรอบระยะเวลา ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป   
บัญชีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552   
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551  415,918,537 0.25 20 กุมภาพันธ 2552

เงินปนผลระหวางกาลจากผลการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ    
ดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552   
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552  166,367,415 0.10 23 กันยายน 2552

  582,285,952 0.35 

24. คาใชจายตามลักษณะ 
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สำคัญไดแก 

(หนวย: บาท)
 งบการเง!นรวม งบการเง!นเฉพาะกิจการ

  สำหรับรอบ  สำหรับรอบ
  ระยะเวลา  ระยะเวลา
  ตั้งแตวันที่   ตั้งแตวันที่ 
 สำหรับป 1 ตุลาคม  สำหรับป 1 ตุลาคม 
 สิ้นสุดวันที่  2551 ถึงวันที่  สิ้นสุดวันที่  2551 ถึงวันที่ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 198,724,494 38,101,084 121,953,203 26,878,118
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 340,091,238 85,943,096 258,814,887 67,594,543
คาเชาจาย 49,948,784 11,571,584 40,400,703 9,378,413
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 16,061,816 8,232,701 - -
คาไฟฟา 334,932,529 91,743,210 248,451,030 68,919,619
ซื้อน้ำดิบ 156,475,376 28,621,451 146,984,148 26,321,767
คาจางและบริการ 276,541,033 73,120,541 33,420,566 6,954,026
คาซอมบำรุง 45,556,541 11,988,366 29,209,559 6,651,092
ขาดทุนจากการดอยคาและลดลงของมูลคาสินทรัพย    
 และสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 17,720,496 17,167,141 4,340,496 16,894,136
คาบริหารกิจการ - - 169,803,465 39,379,797
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25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดแก บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบญัญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 10 ของเงินเดือนและบริษัทฯ 
และบริษัทยอยจายสมทบในอัตรารอยละ 8 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน   
กสิกรไทย จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และ
บริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนจํานวนเงินประมาณ 8.4 ลานบาท และ 2.0 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ : 
5.1 ลานบาท และ 1.2 ลานบาท ตามลําดับ) 

26. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

27. กำไรตอหุน 
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป  

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับโครงการงานระหวางกอสรางเปนจำนวนเงิน 
1,823.1 ลานบาท และ 323.5 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ : 1,770.8 ลานบาท และ 265.2 ลานบาท ตามลำดับ) 

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชายานพาหนะและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงานที่
บอกเลิกไมได ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเง!นรวม งบการเง!นเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 2552 2551 2552 2551

จายชำระภายใน 1 ป 8.1 6.3 3.2 5.2
จายชำระ 1 ถึง 5 ป 12.3 2.9 2.0 2.4



96 ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2 5 5 2 96

28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อน้ำดิบและน้ำประปาและสัญญาบริการระยะยาว 
28.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อน้ำดิบจากกรมชลประทานในอัตราที่กำหนดใน  

กฎกระทรวง 

28.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ น้ำดิบและน้ำประปาจากบริษัท 
แหลงน้ำสยาม จำกัด ตามเงื่อนไขและอัตราที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30.6 และขอ 30.14  

28.3.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อน้ำดิบจากบริษัท อุตสาหกรรมน้ำไทย จำกัด ตามเงื่อนไขและ
อัตราที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30.7 

28.3.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะตองจายในอนาคต
จำนวนประมาณ 251.8 ลานบาท และ 355.7 ลานบาทตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ : 28.4 ลานบาท และ 53.8 ลานบาท  
ตามลำดับ) 

28.4 การค้ำประกัน 
28.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อการใชกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

หนังสือค้ำประกันเกี่ยวกับการบริหารและดำเนินกิจการระบบทอสงน้ำสายหลักในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลัง หนังสือ  
ค้ำประกันเพื่อประมูลโครงการและหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวนรวมทั้งสิ้น 51.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 
55.9 ลานบาท)  

28.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกเพื่อการใชกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
หนังสือค้ำประกันเพื่อประมูลโครงการและหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวนรวมทั้งสิ้น 176.3 ลานบาท   
(31 ธันวาคม 2551: 204.9 ลานบาท)  

28.5 คาตอบแทนโครงการ 
หนวยงานรัฐแหงหนึ่งอยูระหวางการพิจารณาการจัดใหบริษัทฯ เชา/บริหาร และการปรับอัตราผลตอบแทนในโครงการทอสงน้ำ   
2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสือที่ออกโดยหนวยงานของรัฐดังกลาวซึ่งกำหนดใหบริษัทฯ ตองจายคาตอบแทนในโครงการฯ ใหกับ
หนวยงานของรัฐในเบื้องตนเปนอัตรารอยละของรายไดจากการขายน้ำดิบในโครงการฯ ตั้งแตปที่เริ่มเขาดำเนินการกอน และหาก  
การพิจารณาไดขอยุติในอัตราที่มากกวาอัตราที่บริษัทฯ ไดชำระคาตอบแทนไวแลว บริษัทฯ จะตองยินยอมชำระเพิ่มเติมจนครบถวนใน  
ครั้งเดียว หรือหากไดขอยุติในอัตราที่ต่ำกวา หนวยงานรัฐดังกลาวยินยอมคืนสวนที่ชำระไวเกินโดยการหักกลบลบหนี้กับผลประโยชน
ตอบแทนในปตอๆ ไป  

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 หนวยงานรัฐดังกลาวไดมีหนังสือถึงบริษัทฯ แจงวา การดำเนินการจัดให บริษัทฯ เชา/บริหารโครงการฯ ขางตน 
รวมทั้งการกำหนดผลประโยชนตอบแทนดังกลาว ตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดำเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณากำหนดอัตราคาตอบแทนและเจรจาตอรอง  
ผลประโยชนตอบแทนกับบริษัทฯ ใหไดขอยุติกอน แลวจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามนัยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ตอไป และขณะนีเ้รือ่งดงักลาวอยูระหวางการพจิารณาขอความเหน็ชอบจากสำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
และกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
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29. คดีฟองรอง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยถกูฟองรองเปนจำเลยในคดคีวามทีม่วีงเงนิฟองรองทีม่สีาระสำคญัดงัตอไปนี ้

29.1 เมื่อวันที ่ 28 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ถูกฟองเปนจำเลยโดยบริษัทแหงหนึ่งในคดีความทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อทรัพยสินจาก  
กรมบังคับคด ี โดยบริษัทดังกลาวไดฟองตอศาลใหเพิกถอนนิติกรรมหรือชดใชคาเสียหายแกบริษัทดังกลาวเปนจำนวนเงิน 302.2 
ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ศาลชั้นตนไดมีคำพิพากษายกฟองคดีดังกลาวแลว แตตอมาโจทกไดยื่น
อุทธรณและศาลอุทธรณรับอุทธรณเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 และบริษัทฯ ไดทำคำแกอุทธรณของโจทกแลว ซึ่ง ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ฝายบริหารของบริษัทฯ เห็นวาหากผลของคดีเปนที่
สิ้นสุดจะไมมีผลเสียหายที่เปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ไมไดมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สินดังกลาวไวในบัญชี 

 29.2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยถูกฟองเปนจำเลยรวมกับการประปาสวนภูมิภาค
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งโจทกไดรองขอตอศาล
ปกครองใหเพิกถอนกระบวนการคัดเลือกเอกชนใหผลิตน้ำประปาเพื่อขายใหแกการประปาสวนภูมิภาคในพื้นที่ของสำนักงาน
ประปาระยอง และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ศาลปกครองจังหวัดระยองไดมีคำพิพากษาใหเพิกถอนกระบวนการคัดเลือกเอกชน
ใหผลิตน้ำประปาเพื่อขายใหสำนักงานประปาระยองตามที่โจทกรองขอ นอกจากนั้นยังเพิกถอนสัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปา  
เพื่อขายใหแกการประปาที่สำนักงานประปาระยอง ซึ่งเปนผลจากกระบวนการคัดเลือกที่ไมชอบดวยกฎหมาย อยางไรก็ตาม   
การประปาสวนภูมิภาคและบริษัทยอยไดมีการยื่นอุทธรณตอศาลปกครองระยองเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 และศาลปกครอง
จังหวัดระยองมีคำสั่งรับอุทธรณ พรอมทั้งสงคำอุทธรณใหศาลปกครองสูงสุดและขณะนี้คดีความดังกลาวอยูในระหวางขั้นตอน  
การสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสำนวน (สรุปสำนวน) ในชั้นอุทธรณของศาลปกครองสูงสุดตามเลขรับที่ อ.278/50 ทั้งนี้
เนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคและบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามสัญญาและมีสิทธิหนาที่ตอกันตามที่กำหนดไวในสัญญาตอไปจนกวา
คดีจะถึงที่สุด ซึ่งเปนไปตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฝายบริหาร
ของบริษัทยอยเห็นวาบริษัทยอยจะไมไดรับความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา เนื่องจากกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา การประปา  
สวนภูมิภาคจะตองจายเงินชดเชยตนทุนการกอสรางและปรับปรุงระบบประปาและคาใชจายอื่นที่บริษัทยอยไดจายไป ดังนั้น  
บริษัทยอยไมไดมีการบันทึกตั้งสำรองในบัญชี 

29.3 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ ถูกฟองเปนจำเลยโดยบริษัทแหงหนึ่งในคดีความทางกฎหมายคดีหมายเลขดำที่ 5930/2551 
เกี่ยวกับการผิดสัญญาจางเหมากอสราง โดยบริษัทดังกลาวไดฟองตอศาลแพงสั่งใหบริษัทฯ ชดใชคาเสียหายเปนจำนวนเงิน   
40.2 ลานบาท  

ตอมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ เปนโจทกฟองกลับบริษัทรายดังกลาวในคดีความทางกฎหมายและธนาคารพาณิชย  
ในประเทศแหงหนึ่งในฐานะผูค้ำประกันการทำงานใหบริษัทดังกลาว ตามคดีหมายเลขดำที่ 6848/2551 เกี่ยวกับการผิดสัญญา  
จางเหมากอสรางโดยบริษัทฯ ไดฟองตอศาลแพงสั่งใหจำเลยทั้งสองรายดังกลาวรวมชดใชคาเสียหายเปนจำนวนเงิน 37.4 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 ศาลแพงไดนัดชี้สองสถานคดีหมายเลขดำที่ 5930/2551 อยางไรก็ตามทนายความของบริษัทฯ ไดยื่น
คำรองขอใหศาลนำคดีหมายเลขดำที่ 6848/2551 รวมกันเนื่องจากเปนคดีที่เกิดจากขอเท็จจริงเดียวกัน ศาลพิจารณาแลวจึง
อนุญาตใหนำคดีมารวมกัน และนัดชี้สองสถานกำหนดแนวทางการพิจารณาคดีและสืบพยานในวันที่ 23 มีนาคม 2552 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 ศาลแพงไดกำหนดนัดสืบพยานโจทกในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ 2553 และสืบพยานจำเลยในวันที่   
23 - 24 กุมภาพันธ 2553  

ฝายบริหารของบริษัทฯ เห็นวาหากผลของคดีเปนที่สิ้นสุดจะไมมีผลเสียหายที่เปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ไมไดมี  
การตั้งสำรองเผื่อหนี้สินดังกลาวไวในบัญชี 
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29.4 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยถูกฟองเปนจำเลยโดยอดีตพนักงานของบริษัท
ยอย ในคดีความทางกฎหมายแรงงานคดีหมายเลขดำที่ 3630/2552 เกี่ยวกับการพนสภาพการเปนพนักงานบริษัทยอย โดยโจทก
ไดฟองตอศาลแรงงานกลางใหบริษัทยอยชดเชยความเสียหายเปนจำนวนเงิน 36.9 ลานบาท  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟองคดีโจทก 

30. สัญญาที่สำคัญ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสัญญาที่สำคัญ นอกเหนือจากสัญญาอื่นๆ ตามที่ไดกลาวไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ   
ดังตอไปนี้ 

บริษัทฯ  
30.1 บริษัทฯ ไดทำสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบทอสงน้ำสายหลักในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลังตามสัญญา  

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2536 สัญญามีกำหนดระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดย
บริษัทฯ ตกลงจะจายผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำใหกระทรวงการคลังในอัตรา 2 ลานบาทตอป หรือในปใดเมื่อบริษัทฯ มียอดขาย
น้ำดิบเกินกวา 200 ลานบาท บริษัทฯ จะจายผลประโยชนตอบแทนใหในอัตรารอยละ 1 ของยอดขายน้ำดิบจากอางเก็บน้ำ  
หนองคอและดอกกราย นอกเหนือจากผลประโยชนตอบแทนดังกลาวแลว หากในปใดบริษัทฯ มีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
(Return on equity) ในอัตราเกินกวารอยละ 20 บริษัทฯ จะจายผลตอบแทนใหกับกระทรวงการคลังเพิ่มอีกในอัตรารอยละ 15 
ของสวนที่เกินกวารอยละ 20 ทั้งนี้อัตราผลประโยชนตอบแทนรวมจะตองไมเกินรอยละ 6 ของมูลคาที่แทจริงของสินทรัพยที่
บริษัทฯ เชาจากกระทรวงการคลังที่ไดมีการประเมินตามระยะเวลา 

30.2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 บริษัทฯ ไดทำสัญญากับบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อจางบริหาร
กิจการประปาสัตหีบของการประปาสวนภูมิภาคเปนระยะเวลา 10 ป บริษัทฯ จะตองจายคาบริหารจากยอดรายไดหลังหักคาสิทธิ
และคาใชจายที่เกี่ยวของตามที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไดรับสวนแบงกำไรจากบริษัทยอยตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญา ภายใตสัญญานี้ บริษัทยอยตองดำเนินการขยายเขตวางทอจายน้ำเปนเงินลงทุนรวม 16 ลานบาท และดำเนินการติดตั้ง
ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนยรวม (SCADA) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เปนเงินลงทุนประมาณ 12 ลาน
บาท เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ ตอมาในวันที่ 18 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดเขาทำการแกไขสัญญาดังกลาวโดยตกลงใหบริษัท
ยอยขยายการลงทุนไปยังสำนักงานประปาพัทยา ทำใหบริษัทยอยไดรับสิทธิในการบริหารกิจการระบบประปาสัตหีบเปนระยะเวลา 
30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2544 แตตองไมเกินระยะเวลาตามสัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดำเนินกิจการระบบประปาสัตหีบ
ระหวางการประปาสวนภูมิภาคและบริษัทฯ  

30.3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 บริษัทฯ ทำสัญญาเพื่อใหสิทธิในการดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลเกาะสีชังกับบริษัท   
ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนระยะเวลา 15 ป นับจากวันที่เริ่มซื้อขายน้ำประปา โดยสัญญากำหนดใหบริษัท
ยอยดำเนินการกอสรางและติดตั้งระบบน้ำประปา รวมทั้งบำรุงรักษาระบบน้ำประปาใหสามารถใชงานตามปกติไดดีอีกอยางนอย   
5 ปหลังสิ้นสุดอายุของสัญญา นอกจากนี้บริษัทยอยจะตองโอนทรัพยสินที่ไดลงทุนทั้งหมดใหแกบริษัทฯ และ/หรือเทศบาลตำบล
เกาะสีชังเมื่อครบอายุสัญญาดำเนินกิจการประปาหรือสัญญาจางบริหารกิจการประปาแลวแตสัญญาใดจะสิ้นสุดกอน โดยบริษัท
ยอยตกลงจะจายคาผลประโยชนตอบแทนในการเขาดำเนินกิจการใหแกเทศบาลตำบลเกาะสีชังและบริษัทฯ ตามอัตราที่กำหนดไว
ในสัญญา 

30.4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 บริษัทฯ ไดทำสัญญาจางบริหารกิจการประปาพื้นที่บอวินกับบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด 
เพื่อบริหารกิจการระบบประปาบอวินเปนระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตวันที่บริษัทยอยลงทุนกอสรางระบบประปาบอวินเแลวเสร็จ
และไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ใหเริ่มจายน้ำในเชิงพาณิชย (วันที่ 11 มีนาคม 2548) โดยบริษัทยอยตองจัดหาที่ดินและ
กอสรางระบบผลิตน้ำประปาใหเพียงพอตลอดอายุสัญญา และโอนทรัพยสินที่ไดลงทุนทั้งหมดมอบใหแกบริษัทฯ และ/หรือเทศบาล 
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เมื่อครบอายุสัญญาดำเนินกิจการประปา หรือสัญญาจางบริหารกิจการประปา แลวแตสัญญาใดจะสิ้นสุดกอน โดยบริษัทฯ ตองจาย
คาจางในการบริหารกิจการประปาบอวินเปนรายปที่อัตรารอยละที่กำหนดไวในสัญญาของยอดรายไดคาน้ำประปาและคาบริการ
รายเดือนเฉพาะสวนที่สามารถเรียกชำระจากผูใชน้ำได 

ตอมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 บริษัทฯ ไดทำสัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดำเนินกิจการประปาองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 
บอวิน กับองคการบริหารสวนตำบลบอวิน บริษัทฯ จึงไดขอใหบริษัทยอยจัดทำสัญญาฉบับใหม เพื่อใหครอบคลุมถึงเขตพื้นที่ 
อบต.บอวิน บริษัทยอยจึงไดยกเลิกสัญญาฉบับเดิม และจัดทำสัญญาจางบริหารกิจการประปาบอวินฉบับใหม ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2549 โดยเงื่อนไขคงเดิม แตเพิ่มเติมเฉพาะในสวนพื้นที่ อบต.บอวิน 

30.5 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อขายน้ำประปา เพื่อสำนักงานประปาเกาะสมุย กับบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส 
จำกัด เปนระยะเวลา 15 ป นับจากวันเริ่มสงมอบน้ำประปา (วันที่ 12 พฤษภาคม 2548) โดยบริษัทยอยจะตองกอสรางระบบ  
ผลิตน้ำประปาแบบ Reverse Osmosis โดยมีทอสงน้ำไปยังระบบทอจายน้ำประปาของผูซื้อในบริเวณที่กำหนด และมีทอสงน้ำไป
ยังระบบทอจายน้ำประปาของการประปาสวนภูมิภาค และขายน้ำประปาที่ผลิตโดยระบบดังกลาว ซึ่งจะไดรับคาน้ำประปาตาม
ปริมาณน้ำประปาที่ผูซื้อไดรับมอบจริงในอัตราที่กำหนดไวในสัญญา โดยจะปรับราคาทุก 365 วัน 

30.6 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อน้ำดิบกับบริษัท แหลงน้ำสยาม จำกัด เพื่อจัดซื้อ น้ำดิบโดยมีกำหนดระยะ
เวลาการซื้อน้ำดิบเปนระยะเวลา 10 ป ในปริมาณขั้นต่ำปละ 10 ลานลูกบาศกเมตร ในราคา 6 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งราคา
สามารถปรับขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของคาไฟฟาตามคาพลังงานไฟฟาที่ประกาศโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค 

30.7 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อน้ำดิบกับบริษัท อุตสาหกรรมน้ำไทย จำกัด เพื่อจัดซื้อน้ำดิบโดยมีกำหนด
ระยะเวลาการซื้อน้ำดิบเปนระยะเวลา 10 ป ในปริมาณขั้นต่ำรอบปการใชน้ำที่ 1 จำนวน 6 ลานลูกบาศกเมตร รอบปการใชน้ำที่ 2 
จำนวน 8 ลานลูกบาศกเมตร และตั้งแตรอบปการใชน้ำที่ 3 เปนตนไป จำนวน 10 ลานลูกบาศกเมตร ในราคา 6 บาทตอลูกบาศก
เมตร ซึ่งราคาสามารถปรับขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของคาไฟฟาตามคาพลังงานไฟฟาที่ประกาศโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค 

บริษัทยอย 
30.8 บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด ไดทำสัญญารับสัมปทานกับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อดำเนินการผลิตและจำหนายน้ำประปาให

แกการประปาสวนภูมิภาคที่สำนักงานการประปาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสัญญาลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 สัมปทาน
มีกำหนดระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มซื้อขายน้ำประปา (วันที่ 1 เมษายน 2546) 

30.9 บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด ไดทำสัญญารับสัมปทานกับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อดำเนินการผลิตและจำหนายน้ำประปาใหแก
การประปาสวนภูมิภาคที่สำนักงานการประปาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสัญญาลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 สัมปทานมี
กำหนดระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มซื้อขายน้ำประปา (วันที่ 1 เมษายน 2546) 

30.10 บริษัท ประปานครสวรรค จำกัด ไดทำสัญญารับสัมปทานกับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อดำเนินการผลิตและจำหนายน้ำประปาให
แกการประปาสวนภูมิภาคที่สำนักงานการประปานครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ตามสัญญาลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 สัมปทาน
มีกำหนดระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มซื้อขายน้ำประปา (วันที่ 1 มีนาคม 2546) 

30.11 บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด และบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด ไดทำสัญญาความชำนาญทางวิชาการกับ Australian Water 
Technologies PTY Limited แหงประเทศออสเตรเลีย ตามสัญญาลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 และบริษัทดังกลาวไดโอนสิทธิ  
เรียกรองตามสัญญาใหบริษัท เอดับบลิวที อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ทั้งนี้ บริษัทคูสัญญา
ตกลงที่จะใหใชชื่อของบริษัทคูสัญญาในการอางอิงและใหความชวยเหลือทางดานความชำนาญทางวิชาการ เพื่อใหบริษัทยอย  
ดังกลาวสามารถดำเนินการไดตามภาระผูกพันภายใตสัญญาสัมปทานเปนเวลา 25 ป นับตั้งแต วันเริ่มซื้อขายน้ำประปาตามสัญญา
สัมปทาน เพื่อเปนการตอบแทนการใหบริการดังกลาวบริษัทยอยตกลงที่จะจายคาบริการตามอัตราที่กำหนดไวในสัญญา 
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30.12 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ไดทำสัญญาจางผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา
และทอสงน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำประปาหลักเมือง จังหวัดราชบุรี และโรงงานผลิตน้ำประปาแพงพวย จังหวัดสมุทรสงคราม 
กับบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 6 ป ครบกำหนดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 
2553 และกำหนดจายคาจางเปนรายปโดยจะมีการจายคาจางเปนรายเดือนไปกอนและจะมีการคำนวณปรับปรุงคาจางที่แทจริง
เมื่อครบรอบปของการจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในสัญญา  

30.13 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด และบริษัทยอยไดทำสัญญาผลิตน้ำประปาเพื่อขายใหแกการประปา
ที่สำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง กับการประปาสวนภูมิภาค เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่เริ่มซื้อขายน้ำประปา (วันที่ 
12 กรกฎาคม 2549) โดยสัญญากำหนดใหบริษัทยอยดำเนินการกอสรางระบบผลิตน้ำประปา ระบบสงน้ำประปา และระบบจาย
น้ำประปา และขยายกำลังการผลิตของระบบผลิตน้ำประปาเดิมที่สำนักงานประปาระยองมีอยู รวมทั้งบำรุงรักษาระบบน้ำประปา 
รวมทั้งทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับน้ำประปาแทนการประปาสวนภูมิภาค โดยที่ทรัพยสินตางๆ ที่บริษัทยอยไดลงทุนกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม และที่ดำเนินการขยายใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของการประปาสวนภูมิภาคทันทีเมื่อดำเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม 
และขยายแลวเสร็จ โดยบริษัทยอยมีเพียงสิทธิครอบครองใชประโยชนเพื่อทำการผลิตและขายน้ำประปาใหแกการประปา  
สวนภูมิภาคตลอดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งจะไดรับคาน้ำประปาในอัตราตามที่กำหนดในสัญญาโดยจะมีการปรับราคา ณ วันที่  
ถัดจากวันครบรอบ 12 เดือนของทุกป 

30.14 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (“ผูซื้อ”) ไดทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปา
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี กับ บริษัท แหลงน้ำสยาม จำกัด (“ผูขาย”) สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ทั้งสองฝายลงนามในสัญญา 
และจะสิ้นผลใชบังคับเมื่อสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี กับการประปาสวนภูมิภาค สิ้นสุดลง  
ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม หรือผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกในกรณีที่ผูขายไมสามารถ หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหลัก
ของสัญญาได ทั้งนี้สัญญากำหนดใหผูขายดำเนินการกอสรางระบบผลิตน้ำประปา โดยไมตองสงมอบกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อ สำหรับราคา
ซื้อขายเปนไปตามราคาที่กำหนดในสัญญา 

30.15 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (“ผูขาย”) ไดทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี กับการประปาสวนภูมิภาค (“ผูซื้อ”) สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 20 ป นับจากวันเริ่มซื้อขายน้ำประปา ทั้งนี้สัญญา
กำหนดใหผูขายดำเนินการกอสรางระบบผลิตน้ำประปา โดยไมตองสงมอบกรรมสิทธิ์ใหการประปาสวนภูมิภาค สำหรับราคาซื้อขาย
เปนไปตามที่กำหนดในสัญญา 

 

31. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 
บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินธุรกิจหลัก คือ การจำหนายน้ำดิบ การจำหนายน้ำประปา การบริหารกิจการน้ำประปา และงานวิศวกรรม
บริการ (โครงการลดน้ำสูญเสีย) โดยมีการดำเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย  

ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง  
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สามารถสรุปไดดังนี้ 
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31.1 ผลการดำเนินงานจำแนกตามสวนงานธุรกิจ 
(หนวย: พันบาท) 

 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

 รายไดจากการขาย รายไดคาบร!การ  
 ธุรกิจ ธุรกิจ  ธุรกิจ งาน
 การจำหนาย การจำหนาย  การบร!หาร ว!ศวกรรม  ตัดรายการ
 น้ำดิบ น้ำประปา อื่นๆ กิจการประปา บร!การ อื่นๆ ระหวางกัน รวม

รายได

รายไดจากภายนอก 1,904,364 635,933 3,245 40,624 182,548 59,192 - 2,825,906
รายไดระหวางสวนงาน 108,132 - 208 223,704 - 5,472 (337,516)  -
รวมรายได 2,012,496 635,933 3,453 264,328 182,548 64,664 (337,516) 2,825,906
ตนทุนขายและบริการ (728,952) (428,243) (688) (218,377) (166,186) (51,209) 333,908 (1,259,747)

กำไรจากการดำเนินงาน

กำไร(ขาดทุน)จาก
การดำเนินงานตามสวนงาน 1,283,544 207,690 2,765 45,951 16,362 13,455 (3,608) 1,566,159

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน

ดอกเบี้ยรับ        2,038
เงินปนผลรับ        18,505
รายไดอื่น        32,045
คาใชจายในการขาย        (41,293)
คาใชจายในการบริหาร        (327,055)
คาใชจายทางการเงิน        (120,116)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล        (322,572)

กำไรสุทธิ        807,711
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(หนวย: พันบาท) 
 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

 รายไดจากการขาย รายไดคาบร!การ  
 ธุรกิจ ธุรกิจ  ธุรกิจ งาน
 การจำหนาย การจำหนาย  การบร!หาร ว!ศวกรรม  ตัดรายการ
 น้ำดิบ น้ำประปา อื่นๆ กิจการประปา บร!การ อื่นๆ ระหวางกัน รวม

รายได

รายไดจากภายนอก 393,114 144,744 195 10,725 47,995 14,723 - 611,496
รายไดระหวางสวนงาน 25,810 - 27 50,955 - 1,245 (78,037) -
รวมรายได 418,924 144,744 222 61,680 47,995 15,968 (78,037) 611,496
ตนทุนขายและบริการ (177,625) (99,992) (379) (56,025) (48,599) (10,952) 77,277 (316,295)

กำไรจากการดำเนินงาน

กำไร(ขาดทุน)จาก
การดำเนินงานตามสวนงาน 241,299 44,752 (157) 5,655 (604) 5,016 (760) 295,201

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน

ดอกเบี้ยรับ        3,579
เงินปนผลรับ        16,176
รายไดอื่น        3,058
คาใชจายในการขาย        (6,953)
คาใชจายในการบริหาร        (76,877)
คาใชจายทางการเงิน        (34,459)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล        (53,535)
กำไรสุทธิ        146,190

 บริษัทฯ และบริษัทยอยใชเกณฑในการกำหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ งบการเงินขอ 6
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31.2  สินทรัพยจำแนกตามสวนงานธุรกิจ 
(หนวย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ งาน สินทรัพย 
 การจำหนาย การจำหนาย การบร!หาร ว!ศวกรรม สวนกลางและ ตัดรายการ
 น้ำดิบ น้ำประปา กิจการประปา บร!การ สินทรัพยอื่น ระหวางกัน รวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5,918,403 7,953 177,820 844 670,450 - 6,775,470
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน - สุทธิ 262,217 128,661 - - - - 390,878
ตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
  รอตัดบัญชี - สุทธ ิ 430,349 126,403 - - - - 556,752
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 11 3,257 3,065 2,950 - - 9,283
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 204,942 31,564 27,230 943 71 (26,657) 238,093
ลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ - 64,574 32,013 8,459 - (31,774) 73,272
รายไดคาบริการรอรับชำระ - - - 26,625 - - 26,625
สินทรัพยสวนกลางและสินทรัพยอื่น - - - - 1,608,320 (530,915) 1,077,405

รวมสินทรัพย 6,815,922 362,412 240,128 39,821 2,278,841 (589,346) 9,147,778
 

 (หนวย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ งาน สินทรัพย 
 การจำหนาย การจำหนาย การบร!หาร ว!ศวกรรม สวนกลางและ ตัดรายการ
 น้ำดิบ น้ำประปา กิจการประปา บร!การ สินทรัพยอื่น ระหวางกัน รวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5,831,897 10,523 171,455 1,146 697,663 - 6,712,684
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน - สุทธิ - 266,600 123,782 - - - 390,382
ตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
  รอตัดบัญชี - สุทธ ิ - 410,109 124,138 - - - 534,247
สินคาคงเหลือ - สุทธิ - 3,007 3,299 3,210 953 - 10,469
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 150,436 33,259 36,014 2,890 11 (48,527) 174,083
ลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ - 41,736 19,481 4,755 - - 65,972
รายไดคาบริการรอรับชำระ - - - 50,182 - - 50,182
สินทรัพยสวนกลางและสินทรัพยอื่น - - - - 2,462,915 (1,058,791) 1,404,124

รวมสินทรัพย 5,982,333 765,234 478,169 62,183 3,161,542 (1,107,318) 9,342,143
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32. ขอมูลเกี่ยวกับการขายน้ำดิบแยกตามโครงขาย 

32.1 ปริมาณการขายน้ำดิบแยกตามโครงขายทอสงน้ำ 
 (หนวย: ลานลิตร)

 งบการเง!นเฉพาะกิจการ 
  สำหรับรอบระยะเวลา
 สำหรับปสิ้นสุด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

โครงขายทอสงน้ำหนองปลาไหล - มาบตาพุด 71,322 15,659
โครงขายทอสงน้ำดอกกราย - มาบตาพุด 62,344 13,592
โครงขายทอสงน้ำฉะเชิงเทรา - ชลบุรี 70,096 18,454
โครงขายทอสงน้ำหนองปลาไหล - หนองคอ 17,504 4,155

รวม 221,266 51,860
 

32.2 รายไดจากการขาย ตนทุนขาย และอัตรากำไรขั้นตนสำหรับการจำหนายน้ำดิบ 
 (หนวย: พันบาท)

 งบการเง!นเฉพาะกิจการ 

  สำหรับรอบระยะเวลา
 สำหรับปสิ้นสุด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551
 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

 รายได   รายได
 จากการขาย ตนทุนขาย กำไรขั้นตน จากการขาย ตนทุนขาย กำไรขั้นตน

โครงขายทอสงน้ำหนองปลาไหล - มาบตาพุด  654,739  (135,215)  519,524 127,132 (31,079) 96,053
โครงขายทอสงน้ำดอกกราย - มาบตาพุด  575,380  (130,644)  444,736 119,587 (30,279) 89,308
โครงขายทอสงน้ำฉะเชิงเทรา - ชลบุรี  623,634  (374,815)  248,819 139,296 (100,677) 38,619
โครงขายทอสงน้ำหนองปลาไหล - หนองคอ  158,743  (88,278)  70,465 32,909 (15,589) 17,320

รวม  2,012,496  (728,952) 1,283,544 418,924 (177,624) 241,300
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รายไดจากการขายน้ำดิบในโครงขายทอสงน้ำฉะเชิงเทรา - ชลบุรี ประกอบดวย  
(หนวย: พันบาท)

 งบการเง!นเฉพาะกิจการ 
  สำหรับรอบระยะเวลา
 สำหรับปสิ้นสุด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

โครงขายทอสงน้ำหนองคอ - แหลมฉบัง 1 429,918 88,148
โครงขายทอสงน้ำหนองคอ - แหลมฉบัง 2 138,016 30,313
โครงขายทอสงน้ำฉะเชิงเทรา 55,700 20,835

รวม 623,634 139,296

32.3 สัดสวนการขายน้ำดิบแกผูใชน้ำแตละประเภท 
 (หนวย: รอยละ)

 งบการเง!นเฉพาะกิจการ 
  สำหรับรอบระยะเวลา
 สำหรับปสิ้นสุด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

นิคมอุตสาหกรรม 51 47
การประปา 33 38
โรงงานทั่วไป 16 15

รวม 100 100
 

33. เครื่องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดงรายการและการเปด
เผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้การคา 
เงินใหกูยืมระยะสั้นและ ระยะยาว เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว เงินประกันผลงาน และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้น
และระยะยาว และลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม   
ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ ถึงแมวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมี  
การกระจุกตัวที่กลุมลูกหนี้รายใหญจำนวนนอยราย แตเนื่องจากลูกหนี้กลุมดังกลาวเปนภาครัฐ ฝายบริหารเห็นวาความเสี่ยงดานดังกลาว
อยูในระดับต่ำ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ คือ มูลคาตามบัญชีของหลักทรัพยซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาว และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบดุล 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาว เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดใน
ปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้  

 งบการเง!นรวม
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา  

    ดอกเบี้ย
    ปรับข:้นลง ไมมี  
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ตามราคา อัตรา  อัตรา
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย

 (พันบาท) (รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,711 - - 120,858 - 124,569 0.00-0.75
ลูกหนี้การคา - - - - 238,093 238,093 -
ลูกหนี้สวนที่ยังไมไดเรียกเก็บ - - - - 73,272 73,272 -
รายไดคาบริการรอรับชำระจากกิจการ - - - - 26,625 26,625 -
 ที่เกี่ยวของกัน       
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 9,076 - - - - 9,076 0.75

 12,787 - - 120,858 337,990 471,635 

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 369,000 - - - - 369,000 2.65 - 2.75
เจาหนี้การคา - - - - 65,594 65,594 -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,949 1,308 - - - 4,257 2.17 - 16.97
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 187,755 1,727,813 - - - 1,915,568 3.60 - 4.80

 559,704 1,729,121 - - 65,594 2,354,419 
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 งบการเง!นเฉพาะกิจการ
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา  

    ดอกเบี้ย
    ปรับข:้นลง ไมมี  
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ตามราคา อัตรา  อัตรา
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย

 (พันบาท) (รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,711 - - 19,638 - 23,349 0.00-0.75
ลูกหนี้การคา - - - - 236,506 236,506 -
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 9,076 - - - - 9,076 0.75

 12,787 - - 19,638 236,506 268,931 

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 369,000 - - - - 369,000 2.65 - 2.75
เจาหนี้การคา - - - - 25,912 25,912 -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,474 1,308 - - - 3,782 2.17 - 16.97
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 100,000 1,250,000 - - - 1,350,000 4.80

 471,474 1,251,308 - - 25,912 1,748,694 

33.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดอยูในประเภท ระยะสั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจึง
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล ยกเวนเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนจำนวนเงิน 1,915.6 ลานบาท และ 1,909.1 
ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ : 1,350 ลานบาท และ 1,382.6 ลานบาท ตามลำดับ) 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจใน  
การแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับ
ลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

34. การบริหารจัดการทุน  
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว
ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.44:1 (2551: 0.53:1) และบริษัทฯ มีอัตราสวนเทากับ 
0.35:1 (2551: 0.48:1) 

35. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
35.1 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2553 บรษิทัฯ ไดลงทนุซือ้หุนสามญัของ บรษิทั เอก็คอมธารา จำกดั จากบรษิทัแหงหนึง่จำนวน 304,140 หุน 

ในราคาหุนละ 20 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 6.08 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนเพิ่มจากเดิมรอยละ 15 เปนรอยละ 
15.88 ของทุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมดของบริษัทดังกลาว 
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35.2  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 บริษัทฯ และหนวยงานรัฐแหงหนึ่งไดลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพยสินที่เกิดจากการกอสรางโครงการ
วางทอเชื่อมโครงการหนึ่งตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 13 โดยมีมูลคาสัญญาเปนราคารวมทั้งสิ้น 1,677 ลานบาท และมีกำหนดสง
มอบทรัพยสินดังกลาวภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเปนตนไป บริษัทฯ ไดนำหลักประกันเปนหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง จำนวน 83.85 ลานบาท มอบใหแกหนวยงานดังกลาวเพื่อเปนหลักประกันตามสัญญา  

จากการลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพยสินดังกลาวขางตน บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจัดซื้อทรัพยสินตามสัญญาวาจางกอสรางวาง
ทอและอาคารประกอบ และสัญญาวาจางจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟาจากผูรับเหมา 2 ราย โดยมีมูลคาตามสัญญา
รวมประมาณ 919 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อทรัพยสินและชำระเงินใหแกผูรับเหมาดังกลาวเมื่อทรัพยสิน
ดังกลาวไดรับการตรวจรับและไดรับชำระราคาจากหนวยงานรัฐดังกลาวแลว 

35.3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ซึ่งเปน บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีมติ
เห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เพื่อพิจารณาการจายเงินปนผลใหแก  
ผูถือหุนจากกำไรของป 2552 ในอัตราหุนละ 0.751 บาท รวมเปนเงิน 38.30 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอยโดยมติคณะกรรมการ
บริษัทยอยในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล สำหรับผลการ
ดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.589 บาท เปนเงิน 30.04 ลานบาท โดยทยอย
จายเงินปนผลออกเปน 5 งวด ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 และเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 
0.162 บาท รวมเปนเงิน 8.26 ลานบาท บริษัทยอยจะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2552 ของบริษัทยอย 

35.4 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุม ผูถือหุนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่   
19 มีนาคม 2553 เพื่อพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกำไรของป 2552 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท รวมเปนเงิน 
582.30 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ไดมีมติ
อนุมัติการจายเงินปนผล ระหวางกาล ประจำงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 
166.37 ลานบาท ซึ่งจายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 และเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงิน 415.93 
ลานบาท บริษัทฯ จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2552 ของบริษัทฯ  

36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน  
บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกำไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่เคย
รายงานไวแลว การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท)
 งบการเง!นรวม งบการเง!นเฉพาะกิจการ

 ตามที่จัด ตามที่เคย ตามที่จัด ตามที่เคย
 ประเภทใหม รายงานไว ประเภทใหม รายงานไว

คาใชจายในการบริหาร 39,264,067 50,350,234 32,033,477 40,190,669
คาตอบแทนผูบริหาร 16,836,458 5,750,291 11,607,692 3,450,500

37. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 
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รายการ 
ระหวางกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชนขัดแยงในป 2552 ไดแก ผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย การ
ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) บมจ.ผลิตไฟฟา (EGCO) และบริษัทยอย คือ บริษัท เอ็กคอมธารา 
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยถือหุน รอยละ 70.08 โดย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ. ผลิตไฟฟา โดย
บริษัทฯ ไดเปดเผยรายการระหวางกันครบถวนแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 เรื่องรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  

อยางไรก็ดี ในป 2552 การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ (ถือหุนรอยละ 40.20) และเปนลูกคาน้ำดิบประเภทอุปโภคบริโภค 
โดยมีการใชน้ำดิบในสัดสวนรอยละ 85 ของการใชน้ำประเภทดังกลาว ไดมีหนังสือยังบริษัทฯ เพื่อขอใหพิจารณาปรับลดอัตราคาน้ำดิบที่รับซื้อ  
จากบริษัทฯ เฉพาะประเภทที่อยูอาศัยและราชการ ซึ่งมีสัดสวนการใชน้ำประมาณรอยละ 40 ในอัตราคาน้ำดิบ 7.90 บาทตอลูกบาศกเมตร 
สำหรับผูใชน้ำประเภทเพื่อการพาณิชย ไดแก ธุรกิจขนาดใหญ และอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดสวนการใชน้ำประมาณรอยละ 60 ยังคงอัตรา 9.25 บาท
ตอลูกบาศกเมตร ตามที่บริษัทฯ ประกาศ เปนระยะเวลา 2 ป ไดแกป 2552-2553 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ไดพิจารณาถึงผลกระทบจากการทำรายการเกี่ยวโยงกันนี้ 
และประโยชนที่จะไดรับอยางรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนโดยรวม เนื่องจากการปรับขึ้นคาน้ำประปาสำหรับประชาชนประเภท
ที่อยูอาศัย อาจสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น ประกอบกับ กปภ. เปนลูกคารายใหญ มีการซื้อน้ำดิบในปริมาณสูง
อยางตอเนื่อง การพิจารณาปรับลดอัตราคาน้ำดิบบางสวนตามความจำเปนของ กปภ. ถือเปนการรักษาฐานลูกคารายใหญ ที่มีการคาขายกันมา
เปนระยะเวลายาวนาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการปรับลดอัตราคาน้ำดิบใหแก กปภ. 
ตามที่เสนอ  

บริษัทฯ ไดมอบหมาย บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ทำการศึกษา เพื่อใหความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนในฐานะที่
ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยไดเสนอรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2552 ในประเด็น 

1) ความสมเหตุสมผล และประโยชนของรายการ 
2) ความเปนธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ และ 
3) ผูถือหุนควรลงมติเห็นดวยหรือไม กับรายการพรอมเหตุผลประกอบ 
โดยที่ประชุมผูถือหุนประจำป 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ไดพิจารณาระเบียบวาระการพิจารณาอนุมัติปรับลดอัตราคาน้ำดิบที่

จำหนายใหแกผูใชน้ำกลุมอุปโภคบริโภคทุกราย รวมถึง กปภ. (ซึ่งเปนรายการเกี่ยวโยง) สำหรับการใชน้ำ ประเภทที่อยูอาศัยและราชการ (คิดเปน
รอยละ 40 ของปริมาณการใชน้ำของผูใชน้ำประเภทอุปโภคและบริโภค) ในอัตรา 7.90 บาทตอลูกบาศกเมตร จากอัตราคาน้ำดิบที่ประกาศใช  
ในอัตรา 9.25 บาทตอลูกบาศกเมตร ในป 2552-2553 ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนประจำป 2551 ไดพิจารณาอนุมัติ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 
715,653,918 เสียง คิดเปนรอยละ 95.6179 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของ  
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย คือ กปภ.จำนวน 668,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.20 ของหุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมด 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการใหเปนไปในราคายุติธรรม และตามสภาพตลาดในลักษณะธุรกิจ
ทั่วไป โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล การทำรายการที่เกี่ยวโยง และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่สำคัญของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในอนาคต บริษัทฯ 
จะเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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คาตอบแทน 
ของผูสอบบัญชี 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2551 สำหรับงวด 3 เดือน (งวดตั้งแต 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552   
ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 
หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงิน  
ของบริษัทฯ ในนามบริษัท สำนักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด สำหรับปงบประมาณ 2552 เริ่มตน 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 โดยมี  
คาตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ฯ จำนวน 1,110,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) และรวมทั้งกลุมบริษัทจำนวน 3,310,000 
บาท (สามลานสามแสนหนึ่งหมื่นบาท)  
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ขอมูล 
ทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ พัฒนาการบริหารและจัดการแหลงน้ำทางระบบทอสงน้ำดิบเพื่อจำหนายน้ำดิบแกผูใชน้ำ นอกจากนั้น 

บริษัทฯ ยังบริการใหคำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาด ตลอดจนระบบทอสงน้ำภายใน  
นิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับตรวจซอม ซื้อ-ขาย อุปกรณและวัสดุที่ เกี่ยวกับ  
การสงน้ำทุกชนิด รวมทั้งรับเปนที่ปรึกษาในการซอมบำรุงทอสงน้ำ เครื่องมือเครื่องจักรตางๆ และ
สามารถรวมทุนกับเอกชนได 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษัท 0107539000316 (เดิมเลขที่ บมจ.632) 
เว็บไซต www.eastwater.com 
โทรศัพท (662) 272-1600 
โทรสาร (662) 272-1601 ถึง 3 
หุนสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแลว ดังนี้ 
 ทุนจดทะเบียน 1,663,725,149 หุน มูลคาหุนละ 1.-บาท รวมมูลคา 1,663,725,149.- บาท 
 ทุนชำระแลว 1,663,725,149 หุน มูลคาหุนละ 1.-บาท รวมมูลคา 1,663,725,149.- บาท 

รายชื่อกิจการที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (UU)  
เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 23-25  
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท: (662) 272-1688  
โทรสาร: (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา และบริหาร  
ระบบบำบัดน้ำเสียในรูปสัญญาสัมปทาน   
สัญญาจางบริหารและสัญญาเชาบริหาร 

สามัญ 510 100 

บริษัท วอเตอร เทรดส แอนด เซอรวิสเซส จำกัด (WTS) 
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท: (662) 272-1600  
โทรสาร: (662) 272-1602 
หมายเหตุ: ผูถือหุนของบริษัท WTS ในการประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2552  
มีมติเห็นชอบใหเลิกกิจการบริษัท WTS และจดทะเบียนเลิก
บริษัท WTS เมื่อ 24 พ.ย. 2552 ทั้งนี้อยูระหวางการชำระบัญชี 

ประกอบกิจการดูแลตูน้ำดื่มหยอดเหรียญ สามัญ 5 100 

บริษัท ประปานครสวรรค จำกัด 

เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 23-25  
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท: (056) 256-690 และ (662) 272-1688  
โทรสาร: (056) 256-526 และ (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา รวมถึงผลิตและ
จำหนายน้ำประปาใหแกสำนักงานประปา
นครสวรรคและงานบริการผูใชน้ำ  

สามัญ 40 บริษัท UU 
ถือหุนอยู 
99.9999875 

  ชนิด ทุนจดทะเบียน สัดสวน  

 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ของหุน ชำระแลว  การถือหุน  

    (ลานบาท) (รอยละ) 
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บุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย (หุนสามัญ) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
 กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศัพท: (662) 229-2800 
 โทรสาร: (662) 359-1259 

ผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด 
 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศัพท: (662) 264-0777 
 โทรสาร: (662) 264-0789 

  ชนิด ทุนจดทะเบียน สัดสวน  

 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ของหุน ชำระแลว  การถือหุน  

    (ลานบาท) (รอยละ) 

บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด 

เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 23-25  
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท: (038) 539-365-7 และ (662) 272-1688 
โทรสาร: (038) 539-368 และ (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา รวมถึงผลิตและ
จำหนายน้ำประปาใหแกสำนักงานประปา
บางปะกงและงานบริการผูใชน้ำ 

สามัญ 40 บริษัท UU 
ถือหุนอยู 
98.999925 

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด 
เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 23-25  
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท: (038) 814-427 ถึง 9 และ (662) 272-1688 
โทรสาร: (038) 814-427 และ (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา รวมถึงผลิตและ
จำหนายน้ำประปาใหแกสำนักงานประปา
ฉะเชิงเทราและงานบริการผูใชน้ำ 

สามัญ 100 บริษัท UU 
ถือหุนอยู 
98.999997 

บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด 

222 หมูที่ 5 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท: (662) 998-5710  
โทรสาร: (662) 955-0937 

ผลิตและจำหนายน้ำประปา สามัญ 345 15 
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รายชื่อ 
ผูถือหุน 10 อันดับแรก 

 ลำดับที่ ผูถือหุน จำนวนหุน สัดสวนการถือหุน  
    รอยละ  

 1 การประปาสวนภูมิภาค 668,800,000  40.20 
 2 บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) 311,443,190  18.72 
 3 Norbax Inc.13 169,324,700  10.18 
 4  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 76,000,000  4.57 
 5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 49,022,950  2.95 
 6 State Street Bank and Trust Company for London 39,347,300  2.37 
 7 BNP Paribas Securities Services Singapore Branch 22,313,700 1.34 
 8 กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 19,334,700  1.16 
 9 กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท  16,776,000  1.01 
 10 American International Assurance Company, Limited-Tiger 15,000,000  0.90 
 11 ผูถือหุนอื่นๆ (2,405 ราย)  276,362,609 16.61 

    จำนวนผูถือหุนทั้งหมด 1,663,725,149 100.00 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายในแตละป รวมถึงความจำเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร  

นโยบาย 
การจายเงินปนผล 
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รายการ 
เกี่ยวโยง 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จำกัด 
(มหาชน) มีรายการเกี่ยวโยงป 2552 ที่ตองเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน 2 รายการ ไดแก  

  
1. การลดอัตราคาน้ำดิบ 
 ตามที่บริษัทฯ มีการทบทวนอัตราคาน้ำดิบเมื่อตนป 2552 ให
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับผูใชน้ำหลายรายแจงให
บริษัทฯ พิจารณาชะลอการปรับขึ้นอัตราคาน้ำดิบในป 2552 เนื่องจาก
วิกฤติการเงินปจจุบันสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจเปนอยางมาก 
และยังมีแนวโนมชะลอตัวลงอยางตอเนื่องถึงป 2553 ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคการสงออก ตอง
ประสบภาวะขาดทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ 2552 จึงมีมติเห็นชอบใหยกเลิกอัตราคาน้ำดิบสำหรับ  
ป 2553-2555 ที่ประกาศไวเดิม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจใหแกผูใชน้ำ โดยใหคงใชอัตราคาน้ำดิบป 2552 จนถึง  
ป 2553 ซึ่งอัตราคาน้ำใหมตามประเภทผูใชน้ำเปนดังนี้ 

ประเภทผูใชน้ำ
 อัตราคาน้ำใหม 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 

1. อุปโภคบริโภค* 9.25 9.25 จะพิจารณาทบทวน 
    ใหเหมาะสมกับ  
    ตนทุนและสภาวะ  
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 9.25 9.25 เศรษฐกิจ 
3.  สวนอุตสาหกรรม /  
  เขตประกอบการอุตสาหกรรม 10.25 10.25 
4. โรงงานทั่วไปและอื่นๆ 11.25 11.25 

* กปภ. เปนผูใชน้ำหลัก (รอยละ 85 ของปริมาณน้ำจำหนายของประเภท
อุปโภคบริโภค)  

กปภ. ซึง่เปนผูถอืหุนรายใหญ (รอยละ 40.20 ของทนุจดทะเบยีน
ชำระแลว) ณ 30 ธันวาคม 2551 และเปนผูใชน้ำหลักของผูใชน้ำ
ประเภทอุปโภคบริโภค (รอยละ 85 ของการใชน้ำประเภทนี้) ไดแจง  
บริษัทฯ เพื่อขอลดอัตราคาน้ำสำหรับป 2552-2553 ในอัตรา 7.90 
บาทตอลูกบาศกเมตร จากอัตราคาน้ำดิบที่ประกาศใชในอัตรา 9.25 
บาทตอลูกบาศกเมตร  

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2552 จึงมีมติเห็นชอบ การปรับลดอัตราคาน้ำดิบสำหรับ  
ผูใชน้ำดิบประเภทอุปโภคบริโภค เฉพาะในอัตราคาน้ำดิบ 7.90 บาท  
ตอลูกบาศกเมตร จากอัตราคาน้ำดิบที่ประกาศใช 9.25 บาท ที่มี
สัดสวนการใชน้ำประมาณรอยละ 40 ซึ่งเปนการใชน้ำประเภทที่อยู

อาศัย และราชการ และยังคงอัตรา 9.25 บาทตอลูกบาศกเมตรตามที่
กำหนด สำหรับผูใชน้ำประเภทเพื่อการพาณิชย ไดแก ธุรกิจขนาดเล็ก 
กลุมรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งเปนสัดสวนการ
ใชน้ำประมาณรอยละ 60 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา
เพิ่มเติมเห็นวา หากบริษัทฯ มีการปรับขึ้นราคาของผูใชน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในกลุมของประเภทที่อยูอาศัย อาจสงผลกระทบในวง
กวาง รวมทั้งการใหความสำคัญกับเรื่องนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งบริษัทฯ ที่ตองพิจารณาถึงประโยชนของประชาชนโดยรวม
เปนสำคัญ 
 การพิจารณาปรับลดคาน้ำดิบประเภทผูใชน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคนี้ มีผลให กปภ. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไดรับ
ประโยชนจากการปรับลดคาน้ำดังกลาว เนื่องจาก กปภ. เปนผูใชน้ำ
หลักเชนกัน ดังนั้นจึงตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนที่ไมมีสวนได
สวนเสียกอนดำเนินการ ซึ่งผูถือหุนมีมติอนุมัติการทำรายการดังกลาว
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2551 (สำหรับงวด 1 ตุลาคม 
2551-31 ธันวาคม 2551) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 
 

วัน เดือน ป ที่มีการเขาทำรายการ และคูกรณีที่เกี่ยวของ 
 1. วัน เดือน ป ที่ทำรายการ : มกราคม 2552- ธันวาคม 2553  
  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2551 (สำหรับงวดตุลาคม -
ธันวาคม 2551) ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ไดอนุมัติการทำรายการ  
ดังกลาวแลว อัตราคาน้ำดิบจะเปนไปตามโครงสรางอัตราคาน้ำดิบใหม 
โดยปรับลดอัตราน้ำดิบที่จำหนายใหแกการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 
ในอัตรา 7.90 บาทตอลูกบาศกเมตร จากอัตราคาน้ำดิบที่ประกาศใช 
9.25 บาท ซึ่งเปนผูใชน้ำประเภทที่อยูอาศัยและราชการ (รอยละ 40 
ของผูใชน้ำประเภทอุปโภคบริโภค) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2552-31 ธันวาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการลดหนี้รายไดน้ำดิบ
จาก กปภ. ของชวง มกราคม-มีนาคม 2552 ตอไป 
 
 2. คูกรณีที่เกี่ยวของ: 
  ผูขาย  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  
   จำกัด (มหาชน) 
  ผูซื้อ  การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)  
 

มูลคารวมและเกณฑที่ใชกำหนดมูลคารวมของรายการ 
 มูลคารายไดรวมจากการปรับลดอัตราน้ำดิบที่จำหนายใหแก 
กปภ. ในอัตรา 7.90 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนผูใชน้ำประเภทที่อยู
อาศัยและราชการ ที่มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552-31 ธันวาคม 
2553 เทากับ 481.52 ลานบาท หรือรอยละ 8.08 ของสินทรัพยที่ม ี 
ตัวตนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2551 
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รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 1. กปภ. เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันอนุมัติทำรายการฯ  
  จำนวน 668,800,000 หุน คิดเปนรอยละ 40.20 
 2. พล.ต.ท. สมยศ พุมพันธุมวง ดำรงตำแหนงกรรมการ กปภ.   
  และกรรมการบริษัทฯ  
 3.  นางลีนา เจริญศรี ดำรงตำแหนงกรรมการ กปภ. และ   
  กรรมการบริษัทฯ  
 4. นายวิเศษ ชำนาญวงษ ดำรงตำแหนงผูวาการ กปภ. และ   
  กรรมการบริษัทฯ  
 
2. ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำประปา 
 กปภ. ไดประกาศใหผูสนใจทั่วไปเขารวมประกวดราคาโครงการ
ซื้อน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 โดยบริษัท UU ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท UU คิดเปนรอยละ 
100) ไดเขารวมประมูล (E-Auction) โครงการดังกลาวเมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2552  
 ตอมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 บริษัท UU ไดรับหนังสือจาก 
กปภ. แจงผลการประกวดราคาดังกลาวใหบริษัท UU เปนผูดำเนินงาน
ในโครงการดังกลาว และใหบริษัท UU ลงนามสัญญางานซื้อขายน้ำ
ประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2552 มีมติอนุมัติการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำประปา
เพื่อสำนักงานประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี กับ กปภ. เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2552 โดยการทำรายการในครั้งนี้เปนการทำรายการกับ 
กปภ. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และเปนการประมูลงาน จึง
ถือเปนรายการธุรกิจปกติที่ไมมีเงื่อนไขการคาทั่วไป ตามมาตรา 89/12 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 
ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้รายการดังกลาวเขาขายรายการเกี่ยวโยง
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเลขที่ 
ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
มูลคาของรายการเกินกวารอยละ 3 
 อยางไรก็ตามเนื่องจาก กปภ. เปนหนวยงานของรัฐ จึงไดรับ
ยกเวนไมตองขออนุมัติเขาทำรายการดังกลาวจากที่ประชุมผูถือหุน หาก
รายการดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ซึ่งเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเลขที่ ทจ. 8/2552 เรื่อง
หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) 

 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงผลประโยชนของ  
บริษัทฯ เปนสำคัญ และพิจารณาถึงความจำเปนในการทำรายการ  
ดังกลาววาเปนรายการที่บริษัทยอยกระทำเปนปกติในการประกอบ
กิจการผลิตและจำหนายน้ำสะอาด เพื่อผลิตน้ำประปามีคุณภาพเพื่อ
จำหนาย และการประมูลงานดังกลาวไดเปดกวางใหกับผูสนใจทั่วไปให
เขารวมประกวดราคา โดยกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตามขอ
กำหนดขอบเขตของงานใหทราบเปนการทั่วไป 

วัน เดือน ป ที่มีการเขาทำรายการ และคูกรณีที่เกี่ยวของ 
 1. วัน เดือน ป ที่ทำรายการ : มิถุนายน 2552-ธันวาคม 2573 
 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำ
ประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี กับ กปภ. เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน 2552 ซึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัทฯ จะตองสงมอบ
น้ำประปา ใหกับ การประปาสวนภูมิภาค ในจำนวนไมนอยกวา 24,000 
ลบ.ม/วัน ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา 
 2. คูกรณีที่เกี่ยวของ: 
  ผูขาย  บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย  
   ของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท UU คิดเปน  
   รอยละ 100) 
  ผูซื้อ การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)  
 

มูลคารวมและเกณฑที่ใชกำหนดมูลคารวมของรายการ 
 ประมาณการมูลคารายไดรวมตลอดอายุโครงการ (20 ป) ที่  
อัตราคาน้ำประปาเริ่มตน 9.75 บาทตอลูกบาศกเมตร เทากับ 2,259 
ลานบาท หรือรอยละ 43.47 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ณ 31 
มีนาคม 2552  
 หากพิจารณารายไดรวมตลอดอายุโครงการ ดวยวิธีมูลคาปจจุบัน
สุทธิของโครงการ 809.43 ลานบาท (อัตราคิดลดรอยละ 11.22)   
คิดเปนรอยละ 15.57 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2552  
 

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
 1. กปภ. เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันอนุมัติทำรายการฯ   
  จำนวน 668,800,000 หุน คิดเปนรอยละ 40.20 
 2.  พล.ต.ท. สมยศ พุมพันธุมวง ดำรงตำแหนงกรรมการ กปภ.   
  และกรรมการบริษัทฯ  
 3. นางลีนา เจริญศรี ดำรงตำแหนงกรรมการ กปภ. และ   
  กรรมการบริษัทฯ  
 4. นายวิเศษ ชำนาญวงษ ดำรงตำแหนงผูวาการ กปภ. และ   
  กรรมการบริษัทฯ  
 
 



“ อีสท วอเตอร จัดการน้ำเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชีวิต เพื่อชุมชน ” 




