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จุดเด่นในรอบปี
ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการสูบส่งน้ำ กับปริมาณน้ำดิบที่สูบส่งให้ลูกค้าระหว่างปี 2546 - 2553 

หน่วย:ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 2546	 2547	 2548	 2549	 2550	 2551	

3เดือน
ต.ค.-ธ.ค.

2551	 2552	
1	

2553	
1	

ปริมาณการใช้น้ำรวม 156.52 177.65 190.10 199.36 211.20 227.69 51.86 221.27 244.88

ความสามารถในการสูบส่งน้ำ 328.00 343.00 423.00 423.00 473.00 473.00 473.00 473.00 473.00
2		

อัตราความสามารถในการสูบส่งน้ำต่อปริมาณ
ความต้องการ(หน่วย:เท่า) 2.10 1.93 2.23 2.12 2.24 2.08 2.28 2.28 1.93

หมายเหตุ 1	
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่1มกราคม-31ธันวาคม

	 2โครงการวาทอ่สง่นำ้ดบิหนองปลาไหล-มาบตาพดุเสน้ที่3ซึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและมกีำหนดแลว้เสรจ็ในปี2554เพิม่ความสามารถ
  ในการสบูสง่นำ้105.00ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ป	ี

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน 

รายการ

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม

2550	 2551	

3เดือน
ต.ค.-ธ.ค.

2551	 25521	 25531	 2550	 2551	

3เดือน
ต.ค.-ธ.ค.

2551	 25521	 25531	

มูลค่าตามบัญชี 3.35 3.47 3.54 3.63 3.74 3.50 3.59 3.68 3.81 3.98

กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.33 0.31 0.08 0.44 0.50 0.33 0.34 0.09 0.49 0.55

เงินปันผลต่อหุ้น 0.25 0.25 - 0.35 0.132	 0.25 0.25 - 0.35 0.132	

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 22.98 25.30 25.10 30.92
30.203	

19.864	 18.13 23.45 23.03 28.04
27.873	

19.444	

อัตราผลตอบแทนต่อส่วน	
ของผู้ถือหุ้น 9.58 10.09 8.68 12.20

12.833	

13.484	 9.36 10.70 9.66 12.96
13.413	

14.034	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.86 5.87 5.79 8.63
9.663	

9.774	 4.49 5.97 6.26 8.73
9.463	

9.564	

อัตราส่วนหนี้ต่อส่วน	
ของผู้ถือหุ้น 0.97 0.52 0.48 0.35 0.41 1.09 0.56 0.53 0.44 0.49

หมายเหตุ	 1รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่1มกราคม-31ธันวาคม
	 2เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่8/2553เมื่อวันที่23สิงหาคม2553
	 3ตัดรายการรายได้ต้นทุนกำไรแลผลกระทบทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการวางท่อเชื่อมโยงจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไป
  อ่างเกบ็นำ้คลองใหญ่จงัหวดัระยองออกจากการคำนวณเพือ่การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเฉพาะสว่นทีเ่ปน็ผลการดำเนนิงานปกตขิองบรษิทั	
 4รวมรายการรายได้ต้นทุนกำไรแลผลกระทบทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการวางท่อเชื่อมโยงจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไป
  อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่จังหวัดระยอง	
	

	
	
	 	
รายได้รวมและกำไรสุทธิ
เปรียบเทียบ2550-2553(ล้านบาท)

แหล่งที่มาของรายได้(ล้านบาท)
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น้ำบนโลกนี้มีประมาณปริมาณน้ำบนโลก
เปนน้ำเค็มที่พบไดในทะเลและมหาสมุทร

เปนน้ำแข็งซึ่งไมสามารถนำมาใชได

สามารถนำมาดื่มได

คุณรูหรือไม	?
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วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำอย่างมีคุณค่าเพื่อ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน หรือ

Water	solution	for	all		

พันธกิจ
พัฒนาและจัดการระบบประปา ระบบการนำน้ำกลับมา
ใช้ใหม่ (Reuse) และระบบการบำบัดน้ำเสีย ด้วย
เทคโนโลยีและต้นทุนที่เหมาะสม
เป็นศูนย์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้านน้ำในระดับภูมิภาค
สร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงาน ในฐานะผู้นำด้านการ
จัดการน้ำ
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น
และหว่งใยสิง่แวดลอ้ม(CorporateSocialResponsibility)
รักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างโปร่งใสและบูรณาการ
จัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมอย่างพอเพียง	

•

•
•

•

•
•

กลยุทธ์
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์
(Strategies)ให้สอดคล้องกันโดยกำหนดให้ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ
ได้แก่ ด้านการเงินและการลงทุน ด้านกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ร่วม
(Stakeholders)ด้านการจัดการและด้านการเรียนรู้การพัฒนาองค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.ด้านการเงินและการลงทุน

 1.1 เพิ่มรายได้หลักและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง
 1.2 ควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม
 1.3 บริหารทางการเงินเพื่อรองรับการลงทุน
 1.4 พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและอื่นๆ
 1.5 มุ่งพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรในต่างประเทศ
 1.6 ส่งเสริมนโยบายด้านราคาค่าน้ำดิบให้เหมาะสมกับต้นทุน

2.ด้านกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ร่วม

 2.1 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมด้านต่างๆ(Stakeholders)
 2.2 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

3.ด้านการจัดการ

 3.1 จัดหาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำสำรอง
 3.2 เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย
 3.3 รักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสูบจ่ายน้ำ
 3.4 กำกับดูแลกิจการที่ดี
 3.5 บริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 3.6 จัดโครงสร้างองค์กรเชื่อมโยงกลุ่มบริษัท

4.ด้านการเรียนรู้การพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและส่งเสริมให้มีความเจริญ 
  ก้าวหน้าของพนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
 4.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของพนักงาน
  และสำนักงาน
 4.3 พัฒนาระบบงานองค์กร(EnterpriseSystem)
  แบบบูรณาการ(Integration)
 4.4 รักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบ 
  คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลุ่มบริษัท
		
	
	
		
	
	
	
	

�



กระบวนการ
ผลิตเนื้อ

มาใชในการ
ผลิตอาหารใหกับ

แมวัวตองดื่มน้ำประมาณ

เพื่อผลิตนม

ไก 1ตัว

1 ครอบครัว
ที่มีสมาชิก4 คน

3.5 ลิตร

ตองใชน้ำอยางนอย

ใชน้ำ

ใน 1 วัน คนเราใชน้ำ

ในการอุปโภค

คนเราบริโภคน้ำ
ประมาณ 2 ลิตร ตอวัน
และบริโภค ประมาณ

ทั้งชีวิต

กอกน้ำที่ รั่ว
สิ้นเปลืองน้ำถึง

ตอ 
1 วัน

ไปประมาณ

คุณรูหรือไม ?
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สารจาก
ประธานกรรมการ
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ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)ยังคงมีผลประกอบการทางธุรกิจที่

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
และแก้ไขอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบสร้างความสมดุลในผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายรวมทั้งสร้างวิสัยทัศน์ในการก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทยังคงรักษาการจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านผลประกอบการโดยใช้กลยุทธ์

การควบคุมต้นทุน เช่น การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากการสูบส่งน้ำ การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเพื่อลด
ดอกเบี้ยจ่าย และการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของพนักงาน เป็นต้น ซึ่ งจากการบริหารจัดการ	

ดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนให้บริษัทมีกำไรสุทธิดีขึ้นจากปี 2552 และส่งผลให้บริษัทสามารถประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลประจำปีงบประมาณ 2553 นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังคงมีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องได้แก่

การเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของไทยไปสู่มาตรฐานการบัญชีสากลใหม่การสร้างศูนย์
บริหารองค์ความรู้(KnowledgeManagementCenter)และการพัฒนาระบบEnterpriseResourcesPlanningเพื่อการ
จัดการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานของบริษัทอย่างเป็นระบบ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการสืบทอดตำแหน่งที่มี
ความชัดเจน  รวมทั้งการให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้ร่วมค้าล่วงหน้าโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประสิทธิภาพและ
ต้นทุนโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่า ความมั่นคงทางธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีการแบ่งปันและ
การอนุรักษ์ ดังนั้นจึงดำเนินแผนการจัดการน้ำให้มีความสมดุลทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยเริ่มจากการสนับสนุนปฏิบัติการ	
ฝนหลวงเพื่อให้พื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนตกอย่างพอเพียงและเป็นไปตามฤดูกาล การบริหารระบบสูบจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ	
ที่ลดการพึ่งพาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยผันน้ำช่วงฤดูฝนมาไว้ที่อ่างเก็บน้ำและสระสำรองน้ำดิบของบริษัทเพื่อการสูบส่งน้ำดิบได้อย่าง
เพียงพอในช่วงฤดูแล้งการเพิ่มศักยภาพในการสูบส่งน้ำดิบโดยลงทุนในโครงการก่อสร้างแนวท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุดเส้นที่3
ที่สามารถรองรับปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่มาบตาพุดภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ในด้านอุปทานบริษัทได้ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดให้มี “โครงการประกวดนวัตกรรม 3R” โดยส่งเสริมนวัตกรรมการลดความฟุ่มเฟือยในการบริโภค
ทรัพยากรน้ำ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) ที่เป็นประโยชน์และสามารถขยายผล
เป็นต้นแบบนวัตกรรม3Rให้แก่ชุมชนปฏิบัติได้จริง

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังคงยึดมั่นและทุ่มเทให้กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านงบประมาณ โครงการสนับสนุน
และการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
และหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลดความขัดแย้งใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในปี 2553 บริษัทได้ริเริ่มดำเนิน
กิจกรรมที่สำคัญเช่น “โครงการจิตอาสา” โดยให้พนักงานทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีฉันมิตรคู่คิดกับชุมชน
“โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	
ในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยเน้นให้ความรู้และข้อแนะนำด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 36แห่ง “โครงการประปาหมู่บ้าน”ที่สนองตอบต่อความต้องการใน
ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน “โครงการ EastWater Young Leader Project” ที่สร้างเครือข่ายให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนเกิดความตระหนักถึงความ
สำคัญของทรัพยากรน้ำเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่สำคัญในการยกระดับการ“ให้”สังคมพร้อมเป็นองค์กรเพื่อสังคม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จในปีที่ผ่านมาดังนั้นบริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ	
ผู้ถือหุ้นในทุกโอกาส ทั้งการประชุมหารือทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการ การให้สิทธิ	
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างต่อเนื่องในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอผู้แทนเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง	
การเข้าร่วมวันครบรอบสถาปนาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด เราจะทำให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
มีความโปร่งใส และยังคงมุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ธุรกิจของบริษัทและสร้าง	
ผลตอบแทนที่มีความสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความใส่ใจในผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

	
	

	

	 	

	
อุทิศธรรมวาทิน

ประธานคณะกรรมการบริษัท
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1นายอทุศิธรรมวาทนิ อายุ61ปี 

ตำแหนง่ ประธานคณะกรรมการ(กรรมการอสิระ) 

การศกึษา นติศิาสตรมหาบณัฑติ
 มหาวทิยาลยัเบริก์เลย์ประเทศสหรฐัอเมรกิา	 	
 เนตบิณัฑติไทยนติศิาสตรบณัฑติ
 (เกยีรตนิยิมด)ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสตูรสำคญั	 	
 DCP3/2000,วปรอ.รุน่399

ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.51-ปจัจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั
พ.ค.50-เม.ย.51 กรรมการ
ม.ค.46-ม.ค.50 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้
 ภาคตะวนัออก 
เม.ย.52-ปจัจบุนั กรรมการบมจ.ไทยออยล์  
ก.ย.53-ปจัจบุนั กรรมการ
 บมจ.ไทยพาณชิยน์วิยอรค์ไลฟป์ระกนัชวีติ
ปจัจบุนั กรรมการบมจ.แพนราชเทวีกรุป๊  
ก.ค.52-ก.ย.52 รองปลดักระทรวงการคลงั   
ธ.ค.46-ก.ย.52 กรรมการบจ.บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ 
ก.พ.52-ก.ย.52 กรรมการ   
ม.ีค.51-ม.ค.52 บมจ.ทา่อากาศยานไทย  
ต.ค.51-ม.ิย.52 อธบิดกีรมศลุกากร   
พ.ย.49-ก.ย.51 รองปลดักระทรวงการคลงั   
ต.ค.47-ต.ค.49 อธบิดกีรมสรรพสามติ  

การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

2นายกนกศกัดิ์ปิน่แสง อายุ54ปี

ตำแหนง่ กรรมการ
		 ประธานคณะกรรมการบรหิารและการลงทนุ
 กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน

การศกึษา รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ
 สาขานโยบายสาธารณะและบรหิารงานบคุคล	
 มหาวทิยาลยัศรปีทมุ
 ปรญิญาตรศีลิปศาสตรบณัฑติ(รฐัศาสตร)์
 มหาวทิยาลยัรามคำแหง
การอบรมหลกัสตูรสำคญั	 	
 DCP106/2008,DAP73/2008
 วปรอ.รุน่4414,วตท.รุน่9
ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.51-ปจัจบุนั กรรมการ	บมจ.จัดการและพัฒนา	 	
 ทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก
ปจัจบุนั กรรมการ	บมจ.เอกรฐัวศิวกรรม
ม.ีค.52-ก.ค.53 กรรมการ
 บจ.ยนูเิวอรแ์ซลยทูลีติีส้	์

การถอืครองหุน้EW ไมม่	ี

คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา

4
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1
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6 2

(วปรอ.)หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน  
(วตท.) หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  
(ปรม.) หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน
(DCP) DirectorsCertificationProgram		
(DAP) DirectorsAccreditationProgram	 	
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3พล.ต.ท.สมยศพุม่พนัธุม์ว่ง อายุ56ปี

ตำแหนง่ กรรมการ
 ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์
 และประเมนิผลการดำเนนิงานของบรษิทั
 กรรมการบรหิารและการลงทนุ
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

การศกึษา ปรญิญาโทสาขารฐัศาสตร์
 มหาวทิยาลยัปนูา่ประเทศอนิเดยี
 รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ
 รป.บ.(ตร.)โรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจ
การอบรมหลกัสตูรสำคญั	 	
 DCP107/2008,FSD2/2008
 วปอ.รุน่2547,บ.ย.ส.รุน่ที่13
 วตท.รุน่ที่10
ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.51-ปจัจบุนั กรรมการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ก.พ.52-ปจัจบุนั กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูภิาค
ธ.ค.52-ปจัจบุนั กรรมการการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย	
ต.ค.51-ปจัจบุนั ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการตำรวจแหง่ชาติ
เม.ย.51-ม.ีค.53 กรรมการการประปาสว่นภมูภิาค
ม.ิย.51-ก.ย.51 ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก.พ.51-พ.ค.51 จเรตำรวจ

การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

5นางมณฑาประณทุนรพาล อายุ56ปี

ตำแหนง่ กรรมการ
 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 กรรมการกำหนดเกณฑแ์ละ
 ประเมนิผลการดำเนนิงานของบรษิทั

การศกึษา รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ(เกยีรตนิยิมด)ี
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 นติศิาสตรบณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 DCP84/2007,วปรอ.รุน่4818
ประสบการณท์ำงาน		
ม.ค.51-ปจัจบุนั กรรมการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ม.ค.51-ปจัจบุนั กรรมการและผูว้า่การ
 การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
ต.ค.47-ธ.ค.50 รองผูว้า่การ11(ทา่เรอือตุสาหกรรม)
 การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

4นายวเิศษชำนาญวงษ์ อายุ59ปี

ตำแหนง่ กรรมการ
 ประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 
	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

การศกึษา M.LLB.(WaterResourcesEng.)
 AsiaInstituteofTechnology
	 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
	 นติศิาสตรบณัฑติมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 DCP121/2009
ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.52-ปจัจบุนั กรรมการ
 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
พ.ค.52-ปจัจบุนั กรรมการและผูว้า่การ
 การประปาสว่นภมูภิาค(กปภ.)
ต.ค.51-เม.ย.52 รองผูว้า่การ(ปฏบิตักิาร3)(กปภ.)
ต.ค.50-ก.ย.51 รองผูว้า่การ(บรหิารและการเงนิ)(กปภ.)
ม.ค.50-ก.ย.50 รองผูว้า่การ(ปฏบิตักิาร4)(กปภ.)
ม.ค.48-ธ.ค.49 รองผูว้า่การ(ปฏบิตักิาร3)(กปภ.)

การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

6นางนศิกรทดัเทยีมรมย์ อายุ62ปี

ตำแหนง่ กรรมการ(กรรมการอสิระ)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหา
 กรรมการกำหนดเกณฑแ์ละประเมนิผลการ
 ดำเนนิงานของบรษิทั

การศกึษา MBA
 UniversityofWinconsin,Madison,U.S.A.
 ปรญิญาตรีศศ.บ.(เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง)
 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 DCP120/2009,ACP27/2009
 วปรอ.รุน่4414,ปรม.รุน่6,RCP24/2010
ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.52-ปจัจบุนั กรรมการ
		 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ปจัจบุนั กรรมการและเลขานกุาร
 คณะกรรมการศกึษาการบรหิารจดัการดา้นการ
	 งบประมาณดา้นการบญัชีดา้นการเงนิการคลงัและ	
 การตรวจสอบภายในสภากาชาดไทย
ต.ค.53-ปจัจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวทิยาลยัพะเยา	
เม.ย.48-ธ.ค.51 รองเลขาธกิารคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
	 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ
ต.ค.47-เม.ย.48 ทีป่รกึษาสำนกังบประมาณ(นกับรหิารระดบั10)
 สำนกังบประมาณ	

การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

(วปรอ.)หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน  
(ปปร.) หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสำหรบันกับรหิารระดบัสงู 
(วตท.) หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  
(ปรม.) หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน
(FSD) FinancialStatementforDirectors	 	 	

��



7นายบญุมีจนัทรวงศ์ อายุ64ปี 

ตำแหนง่ กรรมการ(กรรมการอสิระ)
 ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
 สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร
 IowaStateUniversity,U.S.A.
 กสกิรรมและสตัวภบิาลบณัฑติ
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 DCP120/2009,ACP27/2009
 วปรอ.รุน่4212,ปปร.รุน่3
ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.52-ปจัจบุนั กรรมการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ม.ีค.52-ม.ค.54 กรรมการการไฟฟา้นครหลวง
ม.ค.52-ม.ค.54 กรรมการบรษิทัขนสง่จำกดั
ต.ค.48-ก.ย.49 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
ส.ค.41-ก.ย.44 อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์
ต.ค.46-ก.ย.49 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

8นางลนีาเจรญิศรี อายุ65ปี

ตำแหนง่ กรรมการ
 กรรมการสรรหา
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง
การศกึษา	 ปรญิญาตรบีญัชบีณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 ปปร.รุน่6,DCP129/2010
ประสบการณท์ำงาน		
ส.ค.53-ปจัจบุนั บจ.ยนูเิวอรแ์ซลยทูลีติีส้	์
ปจัจบุนั กรรมการบรษิทันวนครจำกดั(มหาชน)
ส.ค.51-ปจัจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจำ
 กระทรวงการคลงั
ก.พ.52-ม.ค.54 กรรมการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ก.พ.52-ม.ิย.53 กรรมการการประปาสว่นภมูภิาค
ม.ค.43-ธ.ค.51 กรรมการ
 บมจ.เอ็นอีพีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
ต.ค.47-ก.ย.48 รองปลดักระทรวงการคลงักระทรวงการคลงั
ต.ค.45-ก.ย.47 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงักระทรวงการคลงั	
การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

คณะกรรมการและที่ปรึกษาบริษัท
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(วปอร.) หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน  
(ปปร.) หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสำหรบันกับรหิารระดบัสงู
(DCP)DirectorsCertificationProgram
(ACP)AuditCommitteeProgram
	

��



9พล.ต.ต.พมิลสนิธนุาวา อายุ69ปี

ตำแหนง่ กรรมการ(กรรมการอสิระ)
 ประธานคณะกรรมการสรรหา
 กรรมการตรวจสอบ,กรรมการธรรมาภบิาล
การศกึษา ปรญิญาโทสาขาการบรหิารการศกึษา
 มหาวทิยาลยันเรศวร
	 ศลิปศาสตรบณัฑติรป.บ.(ตร.)โรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจ	
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 DCP104/2008,DAP72/2008,ACP22/2008
ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.51-ปจัจบุนั กรรมการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
พ.ค.52-ปจัจบุนั กรรมการบรษิทัเอก็คอมธาราจำกดั
ต.ค.42-ก.ย.44 ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการตำรวจภธูรภาค6จงัหวดัพษิณโุลก	
การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

10นายรษัฎาผอ่งแผว้ อายุ60ปี

ตำแหนง่ กรรมการ
 กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน
 กรรมการกำหนดเกณฑแ์ละประเมนิผล
 การดำเนนิงานของบรษิทั
การศกึษา วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 DCP94/2007
ประสบการณท์ำงาน		
ม.ค.51-ปจัจบุนั กรรมการ
 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้
 ภาคตะวนัออก
ม.ีค.49-ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ
 บจ.เอก็โกเอน็จเินยีริง่แอนด์เซอรว์สิ
ก.ย.41-ม.ีค.49 รองกรรมการผูจ้ดัการ
 บจ.เอก็โกเอน็จเินยีริง่แอนด์เซอรว์สิ
การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

11นายฉกรรจ์แสงรกัษาวงศ์ อายุ60ปี

ตำแหนง่ ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั	
การศกึษา	 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ(สง่เสรมิการเกษตร)
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 วทิยาศาสตรบณัฑติ(เกษตรศาสตร์)
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 วปรอ.4414,ปปร.8
ประสบการณท์ำงาน		
เม.ย.51-ปจัจบุนั ประธานกรรมการการประปาสว่นภมูภิาค
ก.ย.52-ก.ย.53 อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก.พ.52-ปจัจบุนั กรรมการบมจ.ทา่อากาศยานไทย
ม.ค.52-ปจัจบุนั กรรมการการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย
พ.ค.51-ก.พ.52 กรรมการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ต.ค.48-ส.ค.52 รองปลดักระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.ค.45-ก.ย.48 อธบิดกีรมวชิาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

12พลเอกชยตุิสวุรรณมาศ อายุ58ปี

ตำแหนง่ ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั	
การศกึษา	 ปรญิญาโทสาขาจติวทิยาอตุสาหกรรม
 มหาวทิยาลยัเทนเนสซีส่เตทประเทศสหรฐัอเมรกิา	
ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.51-ปจัจบุนั ทีป่รกึษา
 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก
เม.ย.46-ปจัจบุนั ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษประจำกองทพัไทย
ปจัจบุนั ทีป่รกึษาบจ.ทนุลดาวลัย์
 บรษิทัของสำนกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ์
ปจัจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบบมจ.โรงแรมราชดำริ
ส.ค.50-ก.ย.53 กรรมการบมจ.ครสิเตยีนแีละนลีเซน็(ไทย)
ม.ค.50-พ.ค.51 กรรมการ
 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
การถอืครองหุน้EW ไมม่	ี

14นายประพนัธ์อศัวอารี อายุ54ปี

ตำแหนง่ กรรมการ	
การศกึษา	 ปรญิญาตรสีาขารฐัศาสตร์มหาวทิยาลยัรามคำแหง	
การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
 OWP2010,PDI4/2010
 DCP101/2008,ACP21/2007
ประสบการณท์ำงาน		
พ.ค.51-ปจัจบุนั กรรมการ
ม.ค.50-ม.ค.51 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก		
เม.ย.50-ปจัจบุนั กรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก
ม.ีค.50-ปจัจบุนั กรรมการบจ.ยนูเิวอรแ์ซลยทูลีติีส้์
เม.ย.52-ปจัจบุนั กรรมการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
พ.ค.50-ปจัจบุนั กรรมการบมจ.หลกัทรพัย์ซมีโิก้
ส.ค.52-ก.พ.54 กรรมการบรษิทัหลกัทรพัย์เคทีซมีโิก้จำกดั
เม.ย.52-ม.ค.54 กรรมการบรษิทัไทยซานมเิกลลเิคอร์จำกดั
การถอืครองหุน้EW ไมม่ี

13นายนครจริเศวตกลุ อายุ63ปี

ตำแหนง่ ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั	
การศกึษา	 ปรญิญาตรีวศิวกรรมโยธาสาขาโครงสรา้ง
 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 PostGraduateDiplomaสาขาHydrological
 Engineering(Dip.H.Delft)ประเทศเนเธอรแ์ลนด	์
ประสบการณท์ำงาน		
เม.ย.53-ปจัจบุนั ทีป่รกึษา
 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก
ม.ีค.52-ปจัจบุนั กรรมการ
 บจ.ยนูเิวอรแ์ซลยทูลีติีส้์
ก.พ.50-ก.ย.50 รองผูว้า่การ(แผนและวชิาการ)
ม.ค.50-ก.พ.50 รองผูว้า่การ(ปฏบิตักิาร4)
ส.ค.49-ธ.ค.49 รองผูว้า่การ(ปฏบิตักิาร4)
 และรกัษาการแทนผูว้า่การ
 การประปาสว่นภมูภิาค	
การถอืครองหุน้EW ไมม่	ี

(วปรอ.)หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปปร.) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
(PDI) การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
 มหาชนรุ่นที่4สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
(OWP) OrchestratingWinningPerformance-Theglobalbusinessprogramfor 
 individualsandteams,IMDInternational,Lausanne,Switzerland
(DAP) DirectorsAccreditationProgram (ACP)AuditCommitteeProgram	
(DCP) DirectorsCertificationProgram

	
��



1นายประพนัธ์อศัวอารี อายุ54ปี

ตำแหนง่ กรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่

การศกึษา ปรญิญาตรีคณะรฐัศาสตร์
 มหาวทิยาลยัรามคำแหง

การอบรมหลกัสตูรสำคญั
 OWP(2010),PDI4/2010
 DCP101/2008,ACP21/2007

ประสบการณก์ารทำงาน		
พ.ค.51-ปจัจบุนั กรรมการ
ม.ค.50-ม.ค.51 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก		
เม.ย.50-ปจัจบุนั กรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก
ม.ีค.50-ปจัจบุนั กรรมการบจ.ยนูเิวอรแ์ซลยทูลีติีส้์
ส.ค.52-ปจัจบุนั กรรมการบรษิทัหลกัทรพัย์เคทีซมีโิก้จำกดั
พ.ค.50-ปจัจบุนั กรรมการบมจ.หลกัทรพัย์ซมีโิก้
ส.ค.52-ก.พ.54 กรรมการบรษิทัหลกัทรพัย์เคทีซมีโิก้จำกดั
เม.ย.52-ม.ค.54 กรรมการบรษิทัไทยซานมเิกลลเิคอร์จำกดั
	

	 	

2นายเจรญิสขุวรพรรณโสภาค อายุ47ปี

ตำแหนง่ รกัษาการรองกรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่
 สายปฏบิตักิาร

การศกึษา ปรญิญาโทHydraulicEngineering
 InternationalInstituteforHydraulicand
 EnvironmentalEngineering(IHE)Delft,
 TheNetherland
 ปรญิญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ทรพัยากรนำ้
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ประสบการณก์ารทำงาน		
ม.ีค.53-ปจัจบุนั รกัษาการรองกรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่
 สายปฏบิตักิาร
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ม.ค.52-ก.พ.53 ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรกิารลกูคา้และรกัษาการ
 รองกรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่สายงานวางแผน
 และบรกิารลกูคา้
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ส.ค.51-พ.ค.52 กรรมการบรษิทับจ.เอก๊คอมธารา
พ.ย.45-ธ.ค.51 ผูอ้ำนวยการฝา่ยวางแผนโครงการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	

ผู้บริหารบริษัท

12 35 4 6

	
(PDI) การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
 มหาชนรุ่นที่4สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
(OWP) OrchestratingWinningPerformance-Theglobalbusinessprogramfor 
 individualsandteams,IMDInternational,Lausanne,Switzerland
(ACP) AuditCommitteeProgram	
(DCP) DirectorsCertificationProgram
	

��



5นายเชดิชายปติวิชัรากลุ อายุ46ปี

ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรกิารลกูคา้

การศกึษา ปรญิญาโทวทิยาศาสตร์
 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศสถาบนัเทคโนโลยี
 พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
 ปรญิญาตรีวศิวกรรมศาสตร์
 มหาวทิยาลยัขอนแกน่	

ประสบการณก์ารทำงาน			
ม.ีค.53-ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรกิารลกูคา้
 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ม.ค.52-ม.ีค.53 ผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันาธรุกจิ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก
ส.ค.51-ม.ค.52 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการบจ.ยนูเิวอรแ์ซลยทูลีติสี	์
ก.ค.51-ม.ค.52 กรรมการบจ.ยนูเิวอรแ์ซลยทูลีติสี์
ม.ีค.51-ปจัจบุนั กรรมการบจ.เอก๊คอมธารา
พ.ย.50-ม.ค.52 ผูอ้ำนวยการฝา่ยโครงการพเิศษ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ม.ีค.50-ม.ค.52 กรรมการบจ.ประปาบางปะกง
 กรรมการบจ.ประปาฉะเชงิเทรา
 กรรมการบจ.ประปานครสวรรค์
พ.ย.44-พ.ย.50 ผูอ้ำนวยการศนูยป์ฏบิตักิารฉะเชงิเทรา
 และรกัษาการผูอ้ำนวยการศนูยป์ฏบิตักิารระยอง
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก
ต.ค.43-ต.ค.44 ผูอ้ำนวยการศนูยป์ฏบิตักิารมาบตาพดุ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
	

6นายพจนาบญุศริิ อายุ50ปี

ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการฝา่ยวางแผนโครงการ

การศกึษา	 ปรญิญาโทภาควชิาบรหิารธรุกจิสาขาบรหิารธรุกจิ	
 มหาวทิยาลยับรูพา
 ปรญิญาตรีครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม
 สถาบนัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา

ประสบการณก์ารทำงาน
ม.ค.52-ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการฝา่ยวางแผนโครงการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
พ.ย.50-ธ.ค.51 ผูอ้ำนวยการฝา่ยปฏบิตักิาร
พ.ย.46-ต.ค.50 ผุอ้ำนวยการศนูยป์ฏบิตักิารฉะเชงิเทรา
ม.ีค.44-ต.ค.46 ผูจ้ดัการสำนกังานโครงการกอ่สรา้งขนาดใหญ่
2541-2544 วศิวกรอาวโุส
																																															

3นางนำ้ฝนรษัฎานกุลู อายุ48ปี

ตำแหนง่	 ผูอ้ำนวยการอาวโุสสำนกักรรมการผูอ้ำนวยการใหญ	่
 เลขานกุารบรษิทั

การศกึษา	 ปรญิญาโทรฐัศาสตรมหาบณัฑติ
	 (การเมอืงการปกครอง)มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	
 CertificateinComputerProgrammingand
 InformationProcessing,UK
 ปรญิญาโทสาขาบรหิารรฐักจิ
 GlasgowCollegeofTechnology,UK
 ปรญิญาตรีบรหิารรฐักจิคณะรฐัศาสตร์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสตูรสำคญั		
-DirectorCertificationProgram-DCP4/2000
-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน(ปรม.)รุน่1
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยสำหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู(ปปร.)รุน่11

ประสบการณก์ารทำงาน
	ม.ิย.50-ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการอาวโุสสำนกักรรมการผูอ้ำนวยการ
 ใหญ่และเลขานกุารบรษิทัฯ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ก.พ.47-ม.ิย.50 ผูอ้ำนวยการอาวโุสสำนกัตรวจสอบและ 
 เลขานกุารบรษิทัฯ
พ.ย.44-ก.พ.47 ผูอ้ำนวยการสำนกัตรวจสอบ
ม.ีค.44-ต.ค.44 ผูอ้ำนวยการสำนกักรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่
																																																		

4นางธดิารชัต์ไกรประสทิธิ์ อายุ47ปี

ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการอาวโุสฝา่ยตรวจสอบ

การศกึษา ปรญิญาโทสาขาบรหิารธรุกจิ
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 ปรญิญาตรีพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสตูรสำคญั
-AuditCommitteeProgram(ACP)รุน่26/2009
-ExecutiveDevelopmentProgram(EDP)รุน่4
-หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณสำหรบันกับรหิารระดบัสงูรุน่5	

ประสบการณก์ารทำงาน					
ม.ค.52-ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการอาวโุสฝา่ยตรวจสอบ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ม.ิย.50-ธ.ค.51 ผูอ้ำนวยการอาวโุสฝา่ยการเงนิและบญัชี
ต.ค.47-ม.ิย.50 ผูอ้ำนวยการอาวโุสฝา่ยการเงนิ
 และทรพัยากรบคุคล
2544-ต.ค.47 ผูอ้ำนวยการฝา่ยการเงนิและทรพัยากรบคุคล
2540-2544 ผูอ้ำนวยการฝา่ยการเงนิและพสัดุ
		

��



7นางสาวเฟือ่งฟา้นิม่เจรญิ อายุ46ปี

ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

การศกึษา	 ปรญิญาโทวทิยาศาสตร์สาขาการจดัการทรพัยากร	
 (เศรษฐศาสตรท์รพัยากร)
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน
 ปรญิญาตรีวทิยาศาสตร์
	 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั	

ประสบการณก์ารทำงาน
ม.ิย.50-ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
พ.ย.45-ม.ิย.50 ผูอ้ำนวยการฝา่ยอำนวยการ
พ.ย.44-ต.ค.45 รกัษาการผูอ้ำนวยการฝา่ยอำนวยการ
ม.ีค.44-ต.ค.44 ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร
																																																

8นายนำศกัดิ์วรรณวสิตูร อายุ45ปี

ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการฝา่ยการเงนิและบญัชี

การศกึษา ปรญิญาโทสาขาการเงนิ
 UniversityofColorado,USA
 ปรญิญาตรีพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณก์ารทำงาน
ม.ค.52-ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการฝา่ยการเงนิและบญัชี
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ม.ิย.50-ธ.ค.51 ผูอ้ำนวยการฝา่ยอำนวยการ
 และรกัษาการผูอ้ำนวยการฝา่ยทรพัยากรบคุคล
พ.ย.45-ม.ิย.50 ผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันาธรุกจิตอ่เนือ่ง
พ.ย.44-ต.ค.45 รกัษาการผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันาธรุกจิตอ่เนือ่ง
ม.ีค.44-ต.ค.44 ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธรุกจิ

9นางวริาวรรณธารานนท์อายุ52ปี
ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการฝา่ยอำนวยการ

การศกึษา ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ(MBA)
 SasinGraduateInstituteofBusiness 
 AdministrationofChulalongkornUniversity
 ปรญิญาตรีพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ประสบการณก์ารทำงาน
ม.ค.52-ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการฝา่ยอำนวยการ
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	
ม.ิย.50-ธ.ค.51 ผูอ้ำนวยการฝา่ยตรวจสอบ
ต.ค.49-ม.ิย.50 ผูอ้ำนวยการสำนกักรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่
ต.ค.48-ก.ย.49 ผูจ้ดัการสำนกักรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่
2547-2548 ผูจ้ดัการงานบรหิารความเสีย่งกลุม่บรษิทั
																																																

10นางสาวดวงแกว้อึง้ศรทีองอายุ49ปี
ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการฝา่ยทรพัยากรบคุคล

การศกึษา ปรญิญาโทIndustrialPsychology,Western		
 MichiganUniversity,USA
 ปรญิญาตรีจติวทิยาอตุสาหกรรม
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์

ประสบการณก์ารทำงาน
ม.ค.52-ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการฝา่ยทรพัยากรบคุคล
	 บมจ.จดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก
ส.ค.50-ม.ีค.51 ผูอ้ำนวยการ,HumanResourcesDivision
 ChallengeHospitalityCo.,Ltd.
ก.พ.49-เม.ย.50 VicePresident,HumanResourcesDivision
 T.C.C.CapitalLandLimited
พ.ค.43-ธ.ค.48 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล
 HMCPolymersCo.,Ltd.
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ฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ

ฝ่าย
วางแผนโครงการ

ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการลูกค้า

ฝ่าย
การเงินและบัญชี

ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่าย
สื่อสารองค์กร

ฝ่าย
อำนวยการ

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการเงินและบัญชี

ฝ่ายตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

และการลงทุน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำหนดกฎเกณฑ์
และประเมินผล
การดำเนินงาน

ของบริษัท

��



ใน 1 วัน
กาแฟ เนื้อไก 0.5 กิโลกรัม

เนื้อวัว 
20 กรัม
+ ขนมปง

ชา

ใชน้ำในกระบวนการผลิต
ใชน้ำในกระบวนการผลิต

ใชน้ำในกระบวนการผลิต

ใชน้ำในกระบวนการผลิต

1,934 ลิตร

เราตางมี น้ำ 

97 ลิตร ตอ 1 แกว 1,084 ลิตร

สลัดรวม

ไวน 1 แกว

ใชน้ำในกระบวนการผลิต

ใชน้ำในกระบวนการผลิต

เบียร 1 เหยือก

น้ำอัดลม 16 ออนซ

ใชน้ำในกระบวนการผลิต

ใชน้ำในกระบวนการผลิต

117 ลิตร

125 ลิตร

ใชน้ำในกระบวนการผลิต
น้ำเปลา 16 ออนซ

0.473 ลิตร

117 ลิตร

75.7 ลิตร

34 ลิตร ตอ 1 แกว

เปนสวนประกอบ

คุณรูหรือไม ?
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สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(LearningOrganization)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจ กลยุทธ์ และค่านิยมหลักขององค์กร
โดยในปี 2553บริษัทได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนา
พนักงานตามสมรรถนะ(CompetencyBased)ซึ่งได้ดำเนิน
การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะของผู้ บ ริ หารทางด้ าน	
การบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาสมรรถนะตามทักษะวิชาชีพ
ของพนักงานผ่านกระบวนการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและ
การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโดยสถาบันภายนอก
ตลอดจนการศึ กษาดู งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ดการ เ รี ยนรู้ และ	
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์จากองค์กรชั้ นนำต่างๆ ทั้ ง	
ในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญ	
กับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความสนใจ	
ใฝ่เรียนรู้อันเป็นแรงจูงใจของแต่ละบุคคลที่จะพัฒนาตนเอง
และการทำงาน โดยจัดกิ จกรรม “ เ รี ยนรู้ เ คี ยงคู่ กั น ”
(Knowledge Sharing) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี	
ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงมี
โอกาสแบ่งปันความรู้ต่างๆภายในองค์กร เพื่อนำไปประยุกต์
ใช้ในการทำงาน และทำให้เกิดบรรยากาศในการสื่อสาร
ระหว่างพนักงานด้วยกันอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่ ง เสริมการศึกษาเรียนรู้	
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการทดสอบวัดผลทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงาน	
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาความ
รู้ความสามารถของตนเองในสาขาที่สนใจ และนำความรู้	
ที่ได้รับจากการศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้
อย่างเหมาะสม

บริษัทเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดีจะทำให้พนักงานใน
ทุกระดับเกิดความเข้าใจและเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน โดยบริษัทจัดให้มีรูปแบบ	
การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เพื่อรับทราบ	
ความคิดเห็นของพนักงาน และสร้างความเข้าใจอันดีกับ	
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ
CEO’s Mailbox กิจกรรม CEO พบพนักงาน การสำรวจ
ความพึงพอใจของพนักงาน การประชุมระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงานในหน่วยงานต่างๆเป็นต้น

บุคลากรบริษัทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553บริษัท	
มีพนักงานทั้งสิ้น148คน เป็นพนักงานประจำ147คนและ
พนักงานสัญญาจ้าง 1 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน
และพนักงานจำนวน137คน

สร้างความพึงพอใจผู้มีส่วนร่วม(StakeholdersSatisfaction)
การดำเนินธุรกิจของบริษัท มิได้มุ่งเพียงผลกำไรสูงสุดเพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้น (shareholders) แต่มุ่งเน้นการ

พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ถือประโยชน์ร่วมกัน (stakeholders) อย่างสมดุล และรอบด้าน ทั้งสังคม ชุมชน ลูกค้า   
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนบุคลากรของอีสท์วอเตอร์เอง  

โดยในการดำเนินงานปี 2553 บริษัทได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อเป็นประโยชน์อันดี
กับกลุ่ม (stakeholders) อันเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
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ใส่ใจในบริการ(CRM)
ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารของบริษัทพบปะรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่างๆ กับผู้บริหารระดับสูงของลูกค้าเพื่อการหารือในโอกาสการ
ขยายธุรกิจของบริษัทตลอดจนเปิดโอกาสทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บริหาร

 กิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มพนักงานของลูกค้ามีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์, การร่วมแข่งขัน	
โบว์ลิ่ง,การประชุมลูกค้าและOpenHouse,การจัดเลี้ยงสังสรรค์ลูกค้าเป็นต้น






ผู้บริหารระดับสูงนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองดูงานณศูนย์ปฏิบัติการระยองเมื่อวันที่13มกราคม2553
แข่งขันฟุตบอล7คนวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเมื่อวันจันทร์ที่9สิงหาคม2553
จัดกิจกรรมประชุมลูกค้า/OpenHouse2010ในวันศุกร์ที่20สิงหาคม2553พื้นที่ระยอง-ปลวกแดง
ณศูนย์ปฏิบัติการระยองและวันอังคารที่14กันยายน2553พื้นที่ชลบุรี-ฉะเชิงเทราณCapeRacha
อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี
จัดเสวนา“คุยเรื่องน้ำกับEastWater”ณห้องFaunaBallroomTheZignHotelพัทยาชลบุรีจัดเสวนา
“การทำฝนหลวง”เมื่อวันที่8กรกฎาคม2553ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์พัทยาชลบุรี

1.
2.
3.

4.
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สำหรับการสนับสนุนการทำกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของลูกค้าอย่าง	
ต่อเนื่อง เช่น งานครบรอบวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค, การสนับสนุนการ
ประชุมทางวิชาการงานวันน้ำโลก 2553ณอิมแพค เมืองทองธานี, การสนับสนุน
จัดทำรายงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ของการประปาส่วนภูมิภาค, สนับสนุน
ของขวัญการจัดปีใหม่ของลูกค้า, การสนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีด้านน้ำของบมจ.เหมราชพัฒนาที่ดินเป็นต้น

 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ร่วมกับลูกค้า และในปี 2553 บริษัทได้มีกิจกรรม CSR ในโครงการต่างๆ	
ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ การร่วมออกบูธแจกน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงานในพิธีเปิด
สวนสาธารณะเนินพยอมของกลุ่ม SCG, งานมอบทุนโครงการ
“พลังแห่งการแบ่งปัน : Power of Sharing” กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การร่วมก่อสร้างอาคาร
ศาลาไทย (จัตุรมุข) หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา,
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมกับ
การประปาส่วนภูมิภาค ณ วัดลุ่ม จังหวัดระยอง
เป็นต้น

	
ร่วมงานและทำกิจกรรม “การเปิดสวนสาธารณะเนินพยอม”
กับกลุ่มSCGเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2553
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 พิธีมอบทุนโครงการ “พลังแห่ง
การแบ่งปัน:PowerofSharing



1.

2.

		
เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553แสดงความยินดีครบรอบ31ปีการประปาส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่24มีนาคม2553บริษัทได้เข้าร่วมงาน“คุณภาพน้ำคุณภาพชีวิต”ณอิมแพค
เมืองทองธานี
กลุ่มเหมราชฯศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล(RO)กิจการประปาเกาะล้าน
และระบบประปากิจการประปาสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2553
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สร้าง‘น้ำดี’สู่สังคม(CSR)
ด้วยวิสัยทัศน์องค์กร “มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืนหรือWater solution for all” ตลอดระยะเวลากว่า 18ปีที่ผ่านมาบริษัทจึงสั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาศักยภาพในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องประกอบทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจและปรารถนาอัน
แรงกล้าที่จะนำความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดียิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ “น้ำ” แต่มิได้ละเลยการรับฟังและตอบสนองความต้องการของชุมชน
ควบคู่กันไป โดยอยู่ภายใต้หลักการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (คุณประพันธ์ อัศวอารี) เน้นย้ำเสมอว่า “การพัฒนาชุมชน
ควรอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนเน้นการสอนวิธีจับปลามากกว่าการนำปลาไปให้”ซึ่งในปี2553มีโครงการต่างๆดังนี้

	

โครงการส่งเสริมความรู้และสร้างนวัตกรรม

ค่ายเยาวชนผู้นำด้านการอนุรักษ์น้ำและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่3

ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายแล้วทั้งสิ้นจำนวน 320
โรงเรียน มีผู้นำเยาวชนผ่านค่ายและรับทุนบริษัทไปแล้ว
จำนวน 1,200 คน และในปี 2553 นี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้
โรงเรียนที่ร่วมค่ายนำทุนที่ได้รับไปพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
จากโรงอาหาร โดยบริษัทร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมคอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำต่อไปซึ่ง
มีจำนวนโรงเรียนเป้าหมาย80แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทราและ
ชลบุรี

	

การประกวดนวัตกรรม3R

โดยบริษัทร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเป็น
ปีแรก เพื่อส่งเสริมเยาวชนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความ
สามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในการจัดการด้านน้ำที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ	
ภาคอุตสาหกรรม สามารถขยายผลเป็นต้นแบบนวัตกรรม 3R	
ให้กับชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรมได้จริง ซึ่งในปีนี้มีทีมจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน
จำนวน 22 ทีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำเสนอ	
นวัตกรรมระบบเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวน
พืช ที่ประหยัดน้ำมากกว่า 100 ลิตร และ

เพิ่มจำนวนพืชได้ เร็วและมากกว่า
ระบบแบบเดิม นอกจากนั้นยั ง
สามารถหมุนเวียนน้ำกลับมา	
ใช้ใหม่ได้อีกด้วย
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

อบรมส่งเสริมอาชีพ“ลดรายจ่าย...สร้างรายได้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

จากการลงพื้นที่พบชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้ทราบ
ว่าปัญหาของชุมชนคือ มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ บริษัทจึง
เกิดโครงการ “ลดรายจ่าย... เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง” ขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจ	
พอเพียง” มาปรับให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน	
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดอบรม
ความรู้ให้กลุ่มแม่บ้านให้ฝึกหัดทำผลิตภัณฑ์เองและใช้เอง
เพื่อลดการซื้อและรายจ่ายครัวเรือน หรือ ฝึกทำผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ และวิธีถนอมอาหารต่างๆ เพื่อสร้างอาชีพใหม่เสริม
รายได้ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ในปี 2553 บริษัทจัดอบรมแม่
บ้านชุมชนไปรวมทั้งสิ้น 40 ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
3,200คนหัวข้อที่อบรมได้แก่

นำ้ยาลา้งจาน / นำ้ยาซกัผา้ / นำ้ยาปรบัผา้นุม่ / 
ครีมอาบน้ำ / แชมพูสมุนไพร 
ไข่เค็มดินสอพอง 
ตุ๊กตาการบูร 
การเพาะเห็ด 

	

•

•
•
•

การปรับปรุงและฝึกอบรมการบริหารประปาชุมชน

โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่ออบรมให้แก่คณะ
กรรมการประปาชุมชนในเรื่องการปรับปรุง ดูแลรักษา หรือ
พัฒนาระบบผลิตและคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้
ด้านการบริหารกิจการประปาเรียนรู้ต้นทุนการผลิตและหลัก
การบริหารธุรกิจ เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารกิจการประปา
ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพลดการพึ่งพารัฐในปี2553บริษัท
ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาชุมชนไปจำนวน 3 ตำบล	
(8หมู่บ้าน)และจัดอบรมให้แก่17อบต.ใน3จังหวัดดังนี้

	

จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา	 จังหวัดชลบุรี	
อบต.แม่น้ำคู้ อบต.คลองเขื่อน	 อบต.พลูตาหลวง	
อบต.ชุมแสง อบต.บางเล่า	 อบต.เขาคันทรง	
อบต.ปลวกแดง อบต.บางตลาด	 อบต.บางพระ	
อบต.นิคมพัฒนา อบต.บางโรง	 อบต.หนองขาม	
อบต.พนานิคม อบต.ก้อนแก้ว	 อบต.บ่อวิน	
อบต.หนองบัว  
อบต.หนองไร่  

1.จ.ระยอง จำนวน16 ชุมชน ผู้เข้าร่วม1,440 คน
2.จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน16ชุมชน ผู้เข้าร่วม1,035 คน
3.จ.ชลบุรี จำนวน 8ชุมชน ผู้เข้าร่วม 725คน
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ขุดลอกคูคลองปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน

ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ	
12สิงหาคม2553บริษัทจึงจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.ขดุลอกคคูลอง รว่มกบัคา่ยมหาสรุสงิหนาทหนว่ย
บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และหน่วยงานราชการ-ชุมชน
ในพื้นที่ ในตำบลหนองบัวหนองไร่ เชิงเนิน ในจังหวัดระยอง
จำนวน 7 แห่ง รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อให้ลำคลอง
สะอาดปราศจากวัชพืช สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

2. ปล่อยพันธุ์ปลา 1,000,000 ตัว ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวจ.ระยองและชุมชนในพื้นที่

3. ปล่อยพันธุ์ปลา 500,000 ตัว ร่วมกับเทศบาล
ตำบลบางปะกงโรงเรียนและชุมชนในโครงการ“ร่วมใจภักดิ์
เยาวชนรักษ์คูคลอง”


ฟุตบอลเยาวชนอบจ.-อีสท์วอเตอร์ลีก

ตลอดระยะเวลาที่บริษัทก่อตั้งขึ้นได้ให้การสนับสนุน
กิจกรรมด้านกีฬาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย “ฟุตบอล”
เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง และ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยองเขต 1 และเขต 2 จัดการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนอายุไม่เกิน12ปีภายใต้ชื่อโครงการแข่งขันฟุตบอล
ระยองยูธ“อบจ.-อีสท์วอเตอร์ลีก2010”ขึ้นเป็นปีแรกโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ออกกำลังกายห่างไกล
ยาเสพติด รวมถึงการมีวินัยและน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย ซึ่งมี
ทีมจากชุมชนในจังหวัดระยองเข้าร่วมแข่งขันจำนวน16ทีม

	

ให้กำลังใจผู้พิการ

ปัจจุบันจำนวนคนพิการมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเพื่อ
เป็นการช่วยเหลือคนพิการซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม
บริษัทจึงร่วมกับ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดทำโครงการ“เพื่อนเยี่ยมเพื่อน”ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะช่วยให้
กำลังใจแก่ผู้พิการในการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างมี
ความสุขไม่เกิดความท้อแท้สิ้นหวังคิดว่าตนเองเป็นภาระของ
ผู้อื่น นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ “อบรมแกนนำการดูแลส่ง
เสริมสุขภาพคนพิการ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านหลัก
ประกันสุขภาพหรือระเบียบอันเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอีกด้วย

��



น้ำสะอาดเพื่อชุมชน

บริษัทได้จัดการให้บริการด้านน้ำดื่มสะอาดในหลาย
รูปแบบทั้งการบริจาคตู้น้ำดื่มระบบ Reversed Osmosis
(RO)การให้บริการรถน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ระบบROน้ำดื่ม
ชนิดขวดและถ้วย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดในการ
บริโภค และดำเนินโครงการต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยมีผู้ใช้
บริการเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี2553เกิดอุทกภัยขึ้น
ในหลายพื้นที่ บริษัทจึงส่งรถน้ำดื่มเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือ	
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอยุธยา นครราชสีมา และ
สงขลารวมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มชนิดขวดและถ้วยผ่านยังหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

รถน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ระบบ RO 

358ครั้ง	

631,864ลิตร

829,680คน

น้ำดื่มขวด, น้ำถ้วย   

288ครั้ง

102,729ลิตร

285,927คน

ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ในปี 2553 บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
จำนวน4วัดหลักได้แก่
1.วัดหนองฆ้อต.หนองบัวอ.บ้านค่ายจ.ระยอง
2.วัดหนองมะปริงต.แม่น้ำคู้อ.ปลวกแดงจ.ระยอง
3.วัดหนองระกำต.พนานิคมอ.นิคมพัฒนาจ.ระยอง
4.วัดเขาดินต.เขาดินอ.บางปะกงจ.ฉะเชิงเทรา
	

รวม 

646ครั้ง

724,593ลิตร

1,115,607คน
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เชื่อมโยงสัมพันธ์นักลงทุน
บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ	

ของบริษัทเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่ม	
ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และกลุ่มผู้ถือหุ้น จึงให้ความสำคัญต่อ
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
ตามเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต.และตลท.กำหนดนอกจากนี้
ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ อาทิ ข้อมูลบริษัท งบการเงิน การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของบริษัทและรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย
บริหาร (MD&A) รายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อ ตลท.
ผ่านช่องทางของ ตลท. (www.set.or.th) และทางเว็บไซต์

นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งข่าวสารของบริษัททางอีเมล (E-Newsletter) โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์
ของบริษัททั้งนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักลงทุน	
นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น เสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมในการดำเนินนโยบายของ
บริษัทต่อไป

ประเภทกิจกรรม จำนวน(ครั้ง) 

การประชุมกลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุน(AnalystMeeting) 1	

การประชุมทางไกลทางโทรศัพท์สำหรับนักลงทุนต่างประเทศ(ConferenceCall) 9	

การจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ(OpportunityDay) 4	

การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
(CompanyVisit)

15	

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท(SiteVisit) 2	

ข้อมูลณวันที่30พฤศจิกายน2553	

ของบริษัท(www.eastwater.com)โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (โทรศัพท์หมายเลข	
0-2272-1600 ต่อ 2317 โทรสารหมายเลข 0-2272-1601
หรือที่ ir@eastwater.com) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
และเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แก่ผู้ ลงทุน ผู้ถือหุ้น	
นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำเสนอผลงานและ
แจ้งสารสนเทศของบริษัทในรูปแบบต่างๆสรุปได้ดังนี้

	

นักลงทุน เป็นอีกกลุ่มที่มีความสำคัญยิ่งต่อ
องค์กรด้วยเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนให้บริษัทสามารถขยับ
ขยายการลงทุนได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
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ดูแลรอบรั้วอีสท์วอเตอร์
ด้านผู้เช่า

นอกจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนแล้ว บริษัทยังมีธุรกิจด้านการให้เช่าพื้นที่ของ
อาคาร East Water ซึ่งในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการ  
ให้เช่าพื้นที่อาคาร เป็นจำนวนเงินประมาณ 50 ล้านบาท จาก
พื้นที่ให้เช่า 10,265 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่
เช่าทั้งหมด มีผู้เช่าพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 17 ราย 
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้เช่าพื้นที่ ได้แก่ 

 
1.กิจกรรมด้านสังคมและศาสนา

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ร่วม
กั บ ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ อ า ทิ ก า ร บ ริ จ า ค โ ล หิ ต ทุ ก ไ ต ร ม า ส ,   
การบริจาคสิ่ งของเครื่องใช้ในการอุปโภคและบริโภคเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีในเทศกาลวันสำคัญ อาทิ การทำบุญใส่บาตรใน  
วันสำคัญทางศาสนา, การลงนามถวายพระพรวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการพบปะกับ  
ผู้บริหารของผู้เช่าพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนนำ  
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงการให้บริการ 

 

2.กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงาน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 3 ปี มีเป้าหมายใน
การลดปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าทั้งอาคารลง 10% ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากผู้เช่าพื้นที่เป็นอย่างดีในการร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานต่างๆ อาทิ การอบรมและประชาสัมพันธ์เพื่อ
รณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี, การวางระบบบริหาร
อาคารอัตโนมัติ, การจัดนิทรรศการและทัศนศึกษาดูงานด้าน
อนุรักษ์พลังงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 
3.กิจกรรมความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญ ไม่เพียงแต่ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงานเท่านั้น แต่ยังมองถึง
ความปลอดภัยในทุกมิติของชีวิตบุคลากร ทั้งความปลอดภัย
นอกเวลาทำงาน ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในรูปแบบ
ต่างๆ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดให้มีแนว
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ประกอบด้วย 

นอกจากการใส่ใจดูแลผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นและลูกค้าเป็นอย่าง
ดีแล้ว อีสท์ วอเตอร์ยังให้ความสำคัญกับห่วงโซ่ธุรกิจที่อยู่รอบข้าง โดยการ
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มากมาย 
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ด้านคู่ค้า

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่สำคัญๆ ที่
สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วย
งานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ค้าของ บริษัท 
ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จได้ด้วยดี 
ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติกับผู้ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ
ข้อตกลงตามสัญญาที่มีต่อผู้ค้าในการซื้อขายสินค้าและ
บริการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้แล้วบริษัทยังจัดให้มี
กิจกรรมร่วมกับผู้ค้า ได้แก่ 

 
1.การจัดเสวนากลุ่มผู้ค้า

บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร และพนักงาน  
ของบริษัท ได้พบปะกับผู้ค้า เพื่อให้ทราบนโยบายและแผน
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  
รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ ผลจากการจัด
กิจกรรมได้นำมาปรับปรุงกระบวนการจัดหาให้เหมาะสมและ
เป็นปัจจุบันให้สามารถแข่งขันได้ โดยการจัดกิจกรรม  
ดังกล่าวได้มีการสอดแทรกความรู้ในรูปแบบการจัดเวที
เสวนา โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านงานจัด
ซื้อและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายให้ความรู้แก่คู่ค้า 
และบุคลากรของบริษัท เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
งานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
2.การเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า(Sitevisit)

บริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้มี
โอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการงานของผู้ค้าที่ให้บริการในงานหลัก 
เพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้าใจกระบวนการผลิต  
สินค้าและบริการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การเยี่ยม
ชมโรงงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ระบบควบคุม
ไฟฟ้า และโรงงานผลิตเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น 

 

1. การจัดทำคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ทำงานที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อ
กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

3. การรายงาน การสอบสวน และการวิเคราะห์
อุบัติเหตุ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ และการจัดหามาตรการ
แก้ไขป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ 

4. การกำกับดูแลควบคุมผู้รับจ้าง ในโครงการ
ก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ให้ปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย โดยจัดให้มีการตรวจติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อที่ประชุมโครงการอย่างต่อเนื่อง 

5. การตรวจติดตามและประเมินผลด้านความ
ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก  

6. การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ 
โดยจัดให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม อย่าง
สม่ำเสมอ 

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมกับผู้เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม
ด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้กับ  
ผู้ เช่าพื้นที่ ในหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” รวมถึงจัด
กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อ
เป็นความรู้และเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับ  
ผู้เช่าพื้นที่  เป็นประจำทุกปี  

 
4.การเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสาร จึงได้
เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เช่า โดยได้
กำหนดให้มีหมายเลข Call Center 2201 เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการแจ้งข้อร้องเรียน และปัญหาต่างๆ จากการ
บริการ, จัดให้มีเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
เหตุการณ์ต่างๆ ให้ผู้เช่าทราบ ตลอดจนการจัดให้มีระบบ 
SMS Alert เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และจะขยายการบริการไปยังกลุ่มผู้เช่าในปีต่อไป 
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คุณรูหรือไม ?

5 นาที

น้ำมากกวา

ที่เราใชในแตละวัน

ถูกใชไปในหองน้ำ

ในการ กดชักโครก

การ กดชักโครก 1 ครั้ง

เทากับ น้ำดื่ม

1  ครั้ง ใชเวลาอาบน้ำ
ใชน้ำไปประมาณ

ของคนในครอบครัว    วัน

การแปรงฟน

จะมีการใชน้ำไป

อาบน้ำ โดยใชฝกบัว
แทนการใชอางอาบน้ำ

เพราะน้ำที่บรรจุเต็มอางอาบน้ำ

มีปริมาณ 
ประมาณ

โดยเฉลี่ย

โดยใชแกว 
ใชน้ำเพียง 

แตถา
เปดน้ำทิ้งไว 

จะเสียน้ำไปประมาณ 

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1.ธุรกิจน้ำดิบ

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ	
ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดปริมาณจำหน่าย ปี 2553 สูงกว่า ปี 2552	
ที่ประมาณ9.9%	

														บริษัทมียอดจำหน่ายน้ำรวมประมาณ245.44ล้าน
ลบ.ม. โดยการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น
จากอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ยอดส่งออกปรับตัวขึ้น และรวมถึงการเริ่มรับน้ำดิบเพื่อการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ และเริ่มทดสอบเครื่องจักรของอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีในพื้นที่มาบตาพุด ตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นมา
ประกอบกับ เมื่ อวันที่ 31 สิ งหาคม 2553 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศ11ประเภท
กิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ส่งผลให้
เหลือเพียง3โครงการจาก76โครงการในพื้นที่มาบตาพุดที่
ศาลปกครองมีคำสั่งถอนใบอนุญาต ทั้งนี้บริษัทประเมินว่า
โครงการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมปริมาณน้ำ
จำหน่ายในปี2553อย่างมีนัยสำคัญ

	

หมายเหตุ:ปริมาณน้ำจำหน่ายสะสมตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม2553	

2.ผู้ใช้น้ำของบริษัท

แบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่
• การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการประปา

ส่วนภูมิภาค ได้แก่ แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี พัทยา และ
อื่นๆ รวมถึงสัมปทานกิจการประปาของเอกชน ใช้น้ำดิบรวม
กันมากถึงร้อยละ32.78%

•การใช้น้ำโดยนิคมอุตสาหกรรมของรัฐได้แก่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและแหลมฉบัง ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้น้ำดิบมากถึงร้อยละ
33.90%

• นิคมอุตสาหกรรมเอกชน และสวนอุตสาหกรรม
ต่างๆเช่นบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัด(มหาชน),นิคม
อุตสาหกรรมRIL1996ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลจำกัด
และสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนพิบูลย์ ใช้น้ำดิบมากถึงร้อยละ
25.94%

•ที่เหลืออีก 7.83% เป็นการใช้น้ำของโรงงานทั่วไป
และธุรกิจอื่นๆ

	

195.61

214.99
223.91 220.71

245.44

2549 2550 2551 2552 2553

ปริมาณน้ำจำหน่าย(ล้านลบ.ม.)

นิคมเอกชนฯ

25.94%

โรงงานทั่วไป

7.83%

กนอ.

33.90%
อุปโภค-บริโภค

32.78%

ปริมาณการใช้น้ำดิบ(ร้อยละ)
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3.ด้านการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ

ในปี 2553 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการน้ำในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่บริการของบริษัทดังนี้

• ด้านการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ บริษัทได้
ดำเนินการศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและ
แผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก
เพื่อทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำ
ให้สามารถรองรับต่อความต้องการใช้น้ำในระยะเวลา 10ปี
ข้างหน้า โดยคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ. 2554
และบริษัทได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบ
มาบข่า 2 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพระบบสูบจ่ายน้ำ โดยใช้เป็น
แหล่งน้ำสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ สามารถ
ส่งจ่ายน้ำได้ต่อเนื่อง รวมทั้งมีประโยชน์ในการบริหารต้นทุน
ค่าพลังงานในการสูบจ่ายน้ำ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในปี2554

• ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำ บริษัท
ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน้ำสาย
หลักทั้งในด้านความสามารถในการส่งจ่ายน้ำและด้านการ
บริหารจัดการระบบสูบจ่ายน้ำ ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างวางท่อ
แยกจ่ายน้ำดิบโรงกรองน้ำบางละมุง (ใหม่) งานก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump)บริเวณอ่างเก็บน้ำ
หนองค้อ งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำมาบตาพุด ทั้ง 2 แห่งนี้
สามารถรองรับการใช้น้ำเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าปีละ 22 ล้าน
ลบ.ม. อีกส่วนหนึ่งเป็นงานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำหนองปลา
ไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 เมื่อแล้วเสร็จสามารถรองรับการ
ขยายตัวของการใช้น้ำในภาคอุปโภคบริโภคและภาค
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด-สัตหีบ ได้ไม่น้อยกว่าปี
ละ 105 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี
2552มคีวามกา้วหนา้งานกอ่สรา้งประมาณรอ้ยละ	
65คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี2554

• ด้ านการ เพิ่ มศักยภาพของการ
บริหารจัดการน้ำ บริษัทได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำแบบรวมศูนย์
(Control Center) โดยกำหนดให้ศูนย์การ
ควบคุมระบบControlCenterมีศูนย์รวมอยู่
ที่สำนักงานมาบตาพุด โดยปรับปรุงระบบ
SCADA ของบริษัทให้ เป็นแบบ Centra l
Control มีมาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีระบบการจัดการฐานข้อมูลเก็บไว้เป็น
ศูนย์กลาง และพัฒนาระบบควบคุมของบริษัท

รองรับการรวมศูนย์ปฏิบัติการระยอง และศูนย์ปฏิบัติการ
ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี เข้าด้วยกันเป็นศูนย์ปฏิบัติการเดียวกัน
ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ทั้งบริษัท และลูกค้า สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการพัฒนาระบบ
ควบคุมการสูบจ่ายน้ำแบบรวมศูนย์ (Control Center)	
แล้วเสร็จในปี2554

		
4.ด้านพัฒนาธุรกิจ

จากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำทางภาค
ตะวันออกและการดำ เนินธุ รกิ จน้ ำประปาที่ มี การใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลายบริษัทจึงได้พยายามขยายโอกาสใน
การลงทุนธุรกิจทางด้านน้ำจากความชำนาญที่มีอยู่ไปยังพื้น
ที่อื่นๆ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจทาง
ด้านน้ำอื่นๆ เช่น การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมการให้บริการ
บำบัดน้ำเสีย และรวมถึงการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้
ใหม่ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านน้ำอย่างครบ
วงจร นอกจากนี้ยังได้ศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไป
ยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจาก
รายได้หลักจากธุรกิจทางด้านน้ำ และยังช่วยเสริมภาพ
ลักษณ์ในด้านการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังได้ศึกษา
โครงการลงทุนในต่างประเทศ เช่นประเทศจีน อินเดียและ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มี
ศักยภาพทั้งธุรกิจทางด้านน้ำและพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการขยายโอกาสในการลงทุน
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ธุรกิจน้ำดิบ(CoreBusiness)
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน)หรือEastWaterจัดตั้งเมื่อวันที่ 15ตุลาคม

2535 เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยจำหน่ายน้ำดิบให้แก่	
นิคมอุตสาหกรรมโรงงานทั่วไปและกิจการประปาผ่านระบบท่อส่งน้ำดิบ4สายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชงิเทรา
คือ 1) ระบบท่อส่งน้ำ หนองปลาไหล-ดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 2) ระบบท่อส่งน้ำ หนองค้อ-แหลมฉบัง-พัทยา-บางพระ			
3) ระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และ 4)ระบบท่อส่งน้ำพื้นที่ฉะเชิงเทรา โดยในปัจจุบันท่อส่งน้ำที่อยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทมีระยะทางรวม339.5กิโลเมตรและมีความสามารถสูบส่งน้ำได้รวมกันถึง478ล้านลบ.ม.ต่อปี

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจน้ำดิบ
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ลักษณะการดำเนินธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในเครือ

ธุรกิจต่อเนื่อง

ธุรกิจน้ำประปา

บจ.ยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์100%


บจ.เอ็กคอมธารา15.88%


ประปาสัตหีบ
ประปาเกาะล้าน
ประปาเกาะสีชัง
ประปาบ่อวิน

ประปาเกาะสมุย
ประปาระยอง

บจ.ประปานครสวรรค์100% บจ.ประปาบางปะกง100% บจ.ฉะเชิงเทรา100%
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พัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจน้ำดิบ
มกราคม2553 บรษิทัลงนามในสญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิทีเ่กดิจากการกอ่สรา้งโครงการวางทอ่เชือ่มจากอา่งเกบ็นำ้	
 ประแสรไ์ปอา่งเกบ็นำ้คลองใหญ่จงัหวดัระยอง(โครงการประแสรฯ์)
มนีาคม2553 บรษิทัสง่มอบทรพัยส์นิโครงการประแสรฯ์ให้กรมชลประทาน
เมษายน2553 คณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สินของกรมชลประทานลงนามตรวจรับทรัพย์สินโครงการประแสร์ฯ
 และบริษัทได้รับการโอนเงินค่าทรัพย์สินโครงการนี้ตามสัญญาจากกรมชลประทาน

 ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับชำระเงินแล้ว บริษัทได้ชำระเงินให้แก่ผู้รับเหมา และบันทึกบัญชีรับรู้	
 รายได้จากการซื้อขายทรัพย์สินในโครงการประแสร์ฯแล้ว

	

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง(RelatedBusiness)
- ธรุกจินำ้ประปาบรษิทัยนูเิวอรแ์ซลยทูลีติีส้์ จำกดั (UU) เปน็ผูด้ำเนนิธรุกจิประปาสมัปทานในพืน้ทีต่า่งๆรวม9แหง่	

ได้แก่ ประปาสัตหีบ ประปาบางปะกง ประปาฉะเชิงเทรา ประปานครสวรรค์ ประปาเกาะสีชัง ประปาพื้นที่บ่อวิน ประปา
เกาะสมุย ประปาเกาะล้าน และประปาระยอง รวมทั้งยังดำเนินการรับจ้างผลิตน้ำประปาให้แก่บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด	
และประปาราชบุรี-สมุทรสงครามตลอดจนบริหารลดน้ำสูญเสียในพื้นที่บริการภาค 2 ของการประปาอ้อมน้อย-สามพราน-
สมุทรสงครามประปาปทุมธานี-รังสิตและประปาพัทยาพัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจน้ำประปา

มีนาคม2553 บริษัทUUได้ลงนามสัญญากับบริษัทเอ็กคอมธาราจำกัดเมื่อวันที่15มีนาคม2553สัญญา
 จ้างงานผลิตสูบส่งน้ำประปา บำรุงรักษาระบบประปา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ	
 เอกชนร่วมลงทุนประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม เป็นระยะเวลาสัญญา 3 ปี กำลังการผลิตรวม	
 48,000ลบ.ม./วัน

	

ด้านการบริหารจัดการ
กุมภาพันธ์2553 คะแนน “ดีมาก” ในผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2552 จาก	
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สิงหาคม2553 บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม” ในผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
 ประจำปี2553จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
พฤศจิกายน2553 บริษัทได้คะแนน90.59%จากการเข้าร่วมประกวดCSRAward2010จัดโดยตลท.
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ปัจจัยเสี่ยง
	
บรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรนำ้ภาคตะวนัออก	

จำกัด(มหาชน)ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความ
เสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และบริษัทในเครื อ คณะกรรมการบริษัท	
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา
กำหนดนโยบายและกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
สำหรับกลุ่มบริษัท(CorporateRisks)ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีการ
ทบทวนความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี
โดยกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดทำเป็นคู่มือ
บริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาอนุมัติ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม
แผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประจำทุกรายไตรมาส เพื่อควบคุมความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง ในปี2553มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทสรุปดังนี้

	

1.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
1.1ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำอาจไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้น้ำ

บริษัทมีการติดตามปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก	
ในทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการจัดทำและติดตามแผนการสูบ	
จ่ายน้ำ แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2553 บริษัท ไม่มีปัญหาด้านการ
ขาดแคลนน้ำ และจากการประมาณการแหล่งน้ำต้นทุนซึ่งมี
ระบบท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ - คลองใหญ่โดย
กรมชลประทานทำให้สามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์
มายังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลได้
ประมาณ 70-80 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้บริษัท มี
แหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอในระยะ5ปีข้างหน้า

	
1.2ความขัดแย้งกับชุมชนในการใช้ทรัพยากรน้ำจาก
แหล่งน้ำ

บริษัทได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนในพื้นที่
ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังได้สนับสนุน
โครงการพัฒนาในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความ	

ขัดแย้งและสร้างทัศนคติที่ดีต่อบริษัท โดยได้ดำเนินการร่วม
กับชุมชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง บริการรถน้ำดื่มเคลื่อนที่
จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล โครงการค่ายเยาวชนผู้นำด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมมอบทุนการ
ศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวม
ถึงสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้
แก่ชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน ส่วนราชการ และสาธารณกุศล
ต่างๆ

ในปี 2553 - 2554 บริษัทมีโครงการวางท่อส่งน้ำ
หนองปลาไหล-มาบตาพุดเส้นที่3ซึ่งอาจเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งกับชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติการได้บริษัทได้เข้า
ชี้แจงโครงการให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่โครงการรับทราบก่อน
การเริ่มโครงการ รวมทั้งจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

	
1.3การเกิดความเสียหายต่อระบบท่อส่งน้ำ

ระบบท่ อส่ งน้ ำของบริษั ทอาจพบปัญหาการ	
สึกกร่อน  หรือจากการก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่นในบริเวณ
แนวท่อ ซึ่งอาจทำให้ท่อแตกหรือรั่วได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้
จัดแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และตรวจสอบระบบท่อส่ง
น้ำและการซ่อมบำรุงตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง	
จัดทำประกันความเสี่ยงภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็น	
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเสียหายของระบบท่อ
ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ โดยครอบคลุมทุกเส้นท่อ
ตลอดจนทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัทและ
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมถึงความ
เสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงักเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถให้
บริการจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

	
1.4นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

ความไม่แน่นอนของนโยบายของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอาจมี	
ผลกระทบต่อบริษัท อาทิ ความล่าช้าในการออกใบอนุญาต
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องความชัดเจนของอัตราเรียก
เก็บค่าเช่าท่อส่งน้ำ หนองปลาไหล-หนองค้ออย่างไรก็ดี
บริษัท ยังคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องด้วยดีมาตลอดอีกทั้งการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจ
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ของบริษัทเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการส่งเสริม	
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนา
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของรัฐบาล

	
1.5ความเพียงพอของปริมาณน้ำสำรอง
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เนื่องจากบริษัทได้มีข้อตกลงกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเกี่ยวกับการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงต้องมีน้ำสำรอง
ไว้ใช้จากสระสำรองเพื่อส่งน้ำดิบให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันบริษัทมีแหล่งน้ำสำรองกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน มีความจุ 101,600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถ
สำรองน้ำดิบได้ประมาณ6.3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามบริษัทได้
มีการวางแผนปฏิบัติการกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อที่จะทำให้
การสูบจ่ายน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบริษัทมีแผนที่จะเพิ่ม
ปริมาณน้ำสำรอง โดยก่อสร้างสระสำรองบริเวณพื้นที่มาบข่า
ความจุประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมอีกแห่ง
หนึ่งซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้ง
สิ้นสามารถสำรองจ่ายน้ำได้ถึง24ชั่วโมง

	

2ความเสี่ยงด้านการเงิน
การสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่พัฒนาใหม่ซึ่งเป็นการสูบ

ผันน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงและการเพิ่มขึ้นของอัตราค่า
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ส่งผลให้ต้นทุนค่าพลังงานที่ใช้ในการสูบ
น้ำเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถควบคุมค่าไฟฟ้า ซึ่ง
เปลีย่นแปลงตามสภาพเศรษฐกจิและราคานำ้มนัในตลาดโลก
ได้ แต่บริษัทได้ดำเนินการบริหารการใช้ไฟฟ้า โดยการเลือก
สูบน้ำจากแหล่งน้ำที่มีต้นทุนต่ำเป็นลำดับแรกและเลือกสูบ
น้ำในช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด ตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแผน
อนุรักษ์พลังงาน และดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
อย่างต่อเนื่อง

	

3ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ข้ อพิพาททางกฎหมายที่ อาจมีผลกระทบต่อ

สินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ	
ผู้ถือหุ้นณวันที่16พฤศจิกายน2553มีดังนี้

1 . การฟ้องร้อง เกี่ ยวกับการซื้ อทรัพย์สินจาก	

กรมบังคับคดี
เมื่อวันที่28มีนาคม2546บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลย

ที่ 2 ในคดีความทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินจาก
กรมบังคับคดี คดีหมายเลขดำที่ 1371/2546 โดยบริษัท
ดรอยส์ เนส แอสโซซิเอท จำกัด (โจทก์) ได้ฟ้องต่อศาลให้	
เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินระหว่างกรมบังคับคดีและ
บริษัทหรือให้กรมบังคับคดีกับบริษัท ร่วมกันหรือแทนกัน
ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์ตามฟ้อง เป็น
จำนวนเงิน 302.2 ล้านบาทต่อมาวันที่ 26 มกราคม 2549
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและเมื่อวันที่  21มีนาคม2549
โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์  และบริษัทได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ เมื่อวันที่
19มิถุนายน 2549ปัจจุบันสถานะของคดีอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์

อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นไปโดยชอบและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่ง
บริษัทได้ยื่นประมูลตามขั้นตอนการขายทอดตลาดตามคำสั่ง
ศาลหรือคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีโดย
สุจริต และได้ชำระเงินครบถ้วน ตลอดจนจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์จากกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะชนะ
คดีในที่สุด

2. การฟ้องร้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกเอกชน
ให้ผลิตน้ำประปา เพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคใน
พื้นที่ของสำนักงานประปาระยอง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ถูกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางบุตร ผู้ฟ้องคดีที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่าย ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และนายสายัณห์ ยังดี ผู้ฟ้องคดีที่ 3
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยองเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ	
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา
เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม2549ศาลปกครองระยองได้มีคำสั่ง
เรียกให้กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม เข้ามาเป็นคู่กรณี
และทำคำให้การในคดี โดยมีสถานะในคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดี	
ที่ 2 เนื่องจากมีส่วนได้เสียในกรณีพิพาทด้วย เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2550 ศาลปกครองระยองมีคำพิพากษาเพิกถอน
กระบวนการคัดเลือกเอกชนให้ผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่
กปภ. ในพื้นที่ของสำนักงานประปาระยอง และเพิกถอน
สัญญาเลขที่ฝกม.1/2549ลงวันที่14มีนาคม2549ซึ่งเป็น
ผลจากการคัดเลือกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
กปภ.และบริษัทย่อยได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
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ระยอง เมื่อวันที่12 เมษายน2550และศาลปกครองจังหวัด
ระยองมีคำสั่งรับอุทธรณ์ พร้อมทั้งส่งคำอุทธรณ์ให้ศาล
ปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอน
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามเลขรับที่ อ.278/50
ทั้งนี้ เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัทต้องปฏิบัติ
ตามสัญญาและมีสิทธิหน้าที่ต่อกันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 70 แห่ง	
พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองพ.ศ. 2542ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเห็นว่าบริษัท
ย่อยจะไม่ ได้ รับความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
เนื่องจากกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา กปภ. จะต้องจ่ายเงิน

ชดเชยต้นทุนการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาและ	
ค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทย่อยได้จ่ายไป

นอกจากความเสีย่งหลกัของกลุม่บรษิทั (Corporate
Risks) ซึ่งมีการกำกับดูแลโดย คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงแล้ว บริษัทได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผน
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ
ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
มีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาสทั้งนี้พิจารณาเหตุการณ์
ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นความ
เสียหายแต่ยังรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่บ่งชี้โอกาสเกิด
ความเสีย่งกบับรษิทัภายใตส้ถานการณต์า่งๆทีเ่ปลีย่นแปลงไป	

	

รายงานและวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปี2553

	

1.การวิเคราะห์กำไรขาดทุน/การวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานรวม

ผลการดำเนินงานรวมสะสมประจำปี 2553 บริษัท
และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 908.94 ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจำนวน 101.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.53 เมื่อ
เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2552 มี EBIT
รวมทั้งสิ้น1,380.49ล้านบาทเพิ่มขึ้น130.09ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 10.40 โดยมี EBITDAจากผลการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น1,781.92ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน จำนวน 194.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.28 ซึ่ง
วิเคราะห์ในรายละเอียดได้ดังนี้

	
1.1การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2553บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น
4,674.80ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,796.30ล้านบาทหรือร้อยละ
62.40 เมื่อเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยมีสาเหตุหลักนอกจากการขยายตัวของรายได้จากการ
ขายน้ำดิบ และรายได้จากการขายน้ำประปาแล้วในเดือน
เมษายน 2553บริษัทได้มีการส่งมอบทรัพย์สินโครงการและ
ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับโครงการก่อสร้างวางท่อ	
ส่งน้ำประแสร์-คลองใหญ่มูลค่า 1,567.29 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์รายได้แต่ละประเภทดังนี้

	
รายได้จากธุรกิจน้ำดิบ

รายได้จากธุรกิจน้ำดิบที่เพิ่มขึ้น 213.14 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.19 เป็นผลจากปริมาณจำหน่ายน้ำดิบ
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2553ปริมาณน้ำดิบจำหน่ายรวมเพิ่มสูงขึ้น
กว่ารอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณ22.98 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10.99 โดยมีอัตราค่าน้ำดิบเฉลี่ยรวม
ทุกพื้นที่9.10บาทต่อลบ.ม.
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รายได้จากธุรกิจประปา

รายได้จากธุรกิจประปาเพิ่มขึ้น80.30ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 12.63 โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหน่าย เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 11.07 จากปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น 58.91
ล้านลบ.ม. ในปี 2553 จากการใช้น้ำเพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำ	
รายเดิม และมีผู้ใช้น้ำรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จำหน่าย
น้ำประปาให้แก่ประปาชลบุรี ซึ่งเริ่มจ่ายน้ำตั้งแต่เดือน
เมษายน2553 โดยมีปริมาณน้ำจำหน่ายเฉพาะประปาชลบุรี
ในปี 2553 จำนวน 5.06 ล้านลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าขายรวม
ของประปาชลบุรี ประมาณ 49.30 ล้านบาท อีกทั้งประปา
ระยองยังมีปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น 0.73 ล้านลบ.ม. คิด
เป็นมูลค่าขายรวมของประปาระยองเพิ่มขึ้น11.62ล้านบาท

	
รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการ

บริษัทบันทึกรับรู้ รายได้จากการขายสินทรัพย์
โครงการวางท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ - อ่างเก็บน้ำ
คลองใหญ่ ซึ่ งบริษัทได้ส่งมอบโครงการและได้รับเงิน	
เต็มจำนวนจากกรมชลประทานในวันที่ 2 เมษายน 2553
และวันที่ 8 เมษายน 2553 ตามลำดับ โดยเป็นรายได้
โครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น1,567.29ล้านบาท

	
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ลดลง 50.10 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.74 เนื่องจากการลดลงของรายได้ค่า
บริการของบริษัทย่อยจากการทยอยสิ้นสุดสัญญาลงของ
โครงการบริหารระบบเพื่อควบคุมน้ำสูญเสียของสำนักงาน
ประปาพัทยา ในเดือนธันวาคม 2552และสำนักงานประปา
อ้อมน้อย - สามพราน - สมุทรสาคร ในเดือน กุมภาพันธ์
2553 รวมถึงมูลค่างานที่ลดลงของโครงการบริหารระบบเพื่อ
ควบคุมน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาปทุมธานี - รังสิต
และการประปานครหลวง (กปน.) ทำให้รายได้งานลดน้ำ	
สูญเสียในปี 2553 ลดลง 73.90 ล้านบาท ขณะที่รายได้	
ค่าเช่าอาคารและบริการสำนักงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอบ
ระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 20.87 ล้านบาท
เนื่องจากมีจำนวนผู้เช่าอาคารเพิ่มขึ้น คิดเป็นพื้นที่เช่าแล้ว
ร้อยละ99.40ของพื้นที่เช่าทั้งหมด

	

รายได้อื่น

รายได้อื่นๆ ลดลง 10.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น	
ร้อยละ34.22เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของ
ปี 2552 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้จากการกลับ
รายการค่าใช้จ่ายในธุรกิจประปาที่ได้ตั้งสำรองไว้และต่อมา
ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้เนื่องจากขาดอายุความตาม
กฎหมายจำนวน10.70ล้านบาท

	
1.2การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม	
ทั้งสิ้น 3,294.31ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,666.21ล้านบาทหรือ
คิดเป็น1.02เท่าเมื่อเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนสืบเนื่องจากสาเหตุสำคัญดังนี้

	
ต้นทุนจากธุรกิจน้ำดิบ

ต้นทุนจากธุรกิจน้ำดิบ เพิ่มขึ้น 123.30 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.92 จากปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.67 ส่วนต่างต้นทุนที่เพิ่ม เกิดจากผลกระทบจาก
การปรับวิธีประมาณการคิดค่าเสื่อมราคาจากเดิมที่ใช้วิธีคิด
ค่าเสื่อมราคาแบบแปรผันตามหน่วยการผลิตเป็นวิธีเส้นตรง
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาระบบท่อส่งน้ำสำหรับงวด	
12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจำนวน 60.13	
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของ	
ปีก่อนอีกทั้งต้นทุนค่าน้ำดิบที่เพิ่มขึ้นจำนวน3.23ล้านบาท
และค่าไฟฟ้าสูบส่งเพิ่มขึ้นอีก 45.20 ล้านบาท จากปริมาณ
น้ำดิบจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10.99

	
ต้นทุนจากธุรกิจน้ำประปา

ต้นทุนจากธุรกิจน้ำประปา เพิ่มขึ้น 73.34 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.14 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการขาย	
ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.07 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทได้
รับรู้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการเริ่มจำหน่ายน้ำของประปา
ชลบุรี ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2553 ซึ่งมีปริมาณน้ำประปา
จำหน่ายในปี 2553 รวมทั้งสิ้น 5.06 ล้านลบ.ม. คิดเป็นต้น
ทุนขายรวมเฉพาะของประปาชลบุรี จำนวน 44.38ล้านบาท
และมีต้นทุนของโครงการประปาระยองเพิ่มขึ้น 7.33 ล้าน
บาท จากปริมาณน้ำประปาจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ประปา
ระยองจำนวน0.73ล้านลบ.ม.
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ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์โครงการ

บริษัทบันทึกรับรู้ต้นทุนขายโครงการวางท่อเชื่อมโยง
อ่างเก็บน้ำประแสร์ - อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ซึ่งบริษัทได้	
ส่งมอบโครงการและได้รับเงินเต็มจำนวนจากกรมชลประทาน
ในวนัที่2เมษายน2553และวนัที่8เมษายน2553ตามลำดบั
โดยเปน็ตน้ทนุโครงการรวมจำนวนทัง้สิน้1,507.46ลา้นบาท	

	
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ

ต้นทุนค่าเช่าและบริการลดลง 33.40 ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ13.92 โดยต้นทุนค่าบริการที่ลดลงสอดคล้อง
กับรายได้ค่าบริการที่ลดลงเนื่องจากการทยอยสิ้นสุดอายุของ
สัญญาโครงการด้านวิศวกรรมบริการ ในขณะที่ต้นทุนค่าเช่า
เพิ่มสูงขึ้นจำนวน 23.46 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ	
ผู้เช่าอาคาร และส่วนหนึ่งเป็นการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคา
อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน1.35ล้านบาทภายหลังจาก
ศาลชั้นต้นได้มีคำตัดสินในคดีความระหว่างบริษัทกับ	
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร

	
ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น8.35ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ20.22 เนื่องจากบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมด้าน Customer Relationship
Management:CRMเช่นการจัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเพื่อเปิด
โอกาสให้ลูกค้าได้มีโอกาสพบสอบถามและแจ้งข้อมูลความ
เห็นต่างๆ กับผู้บริหารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทยังมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อให้เกิดการรับรู้
ในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น	
ค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทได้กำหนดไว้

	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารลดลง10.43ลา้นบาทคดิเปน็
รอ้ยละ4.79จากการควบคมุคา่ใชจ้า่ยตา่งๆอยา่งตอ่เนือ่ง	

	

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้น 12.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.84
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้ง
ซึ่งกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณน้ำสำรองของบริษัท โดยการสนับสนุนโครงการ	
ฝนหลวงภาคตะวันออก กับกองทุนฝนหลวงและการบิน
เกษตร เพื่อการจัดทำฝนเทียมในการบรรเทาภาวะภัยแล้ง
และการขาดแคลนน้ำของภาคเกษตรกรรม และในปี 2553
บริษัทยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบ
หนองปลาไหล-มาบตาพุดเส้นที่3บริษัทจึงให้ความสำคัญ
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบริษัทกับชุมชนแวดล้อมในพื้นที่ให้บริการของบริษัท
ผ่านการทำกิจกรรมด้านCorporateSocialResponsibility:
CSRของบริษัทได้แก่กิจกรรมอาสาสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน
หรือกิจกรรมจิตอาสาหรือโครงการปรับปรุง และส่งมอบฐาน
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดระยองนอกจากนี้ในปี2553ที่ผ่านมา
บริษัทยังสนับสนุนงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม รวมถึงสนับสนุนโครงการ “มหกรรมเทิดไท้องค์
ราชินีฯ” ผ่านทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสนับสนุน
กระทรวงวัฒนธรรมในการจัดงานเฉลิมพระเกียติพระบาท
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ใ น โ อ ก า ส ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา83พรรษา5ธันวาคม2553

	
ต้นทุนทางการเงิน

ลดลง 30.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.23
เมื่อเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากบริษัทหมดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 32.00
ล้านบาทสำหรับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่นำมา
ใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน จากการทยอยชำระคืนเงินต้นที่ถึง
กำหนด และการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดของเงินกู้ระยะ
ยาวรวมจำนวน 700 ล้านบาทในปี 2552 รวมถึงการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนโดยใช้เงินกู้ระยะสั้นซึ่งมีต้นทุนการเงินเฉลี่ย
ร้อยละ2.75ในปี2553ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้จากธนาคาร
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1.3การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินประจำปี2553และ2552

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2553 ปี 2552 ผลต่าง 

อัตรากำไรขั้นต้นน้ำดิบ(ร้อยละ) 61.69 63.88 -2.19

อัตรากำไรขั้นต้นน้ำประปา(ร้อยละ) 43.51 47.91 -4.40

อัตรากำไรขั้นต้นรวม(ร้อยละ) 38.12 59.90 -21.78

อัตรากำไรขั้นต้นรวม*ไม่รวมโครงการประแสร์(ร้อยละ) 57.10 	 -2.80

อัตรากำไรสุทธิ/รายได้รวม(ร้อยละ) 19.44 28.06 -8.62

อัตรากำไรสุทธิ/รายได้รวม*ไม่รวมโครงการประแสร์(ร้อยละ) 27.87 	 -0.19

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE)(ร้อยละ) 14.03 12.96 1.07

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE)*ไม่รวมโครงการประแสร์(ร้อยละ) 13.41 	 0.45

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)(ร้อยละ) 9.56 8.74 0.82

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)*ไม่รวมโครงการประแสร์(ร้อยละ) 9.46 9.05 0.41

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.49 0.44 0.05
*คำนวณอัตราส่วนทางการเงินโดยตัดรายการรายได้และต้นทุนจากการขายอื่นรวมถึงกำไรและผลกระทบทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องของ
โครงการวางท่อเชื่อมโยงจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่จังหวัดระยองออกจากการคำนวณเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เฉพาะส่วนที่เป็นผลการดำเนินงานปกติของบริษัท


รายละเอียดอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ
กำไรของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

	
•อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นน้ำดิบ ที่ร้อยละ 61.69 ลด
ลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.19
สาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงวิธีประมาณ
การค่าเสื่อมราคาส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาสะสม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553
เพิ่มขึ้นจำนวน 60.13 ล้านบาท ทั้งนี้อัตรา
กำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2552 หากปรับวิธีการคำนวณค่าเสื่อม
ราคาเป็นวิธีเส้นตรงทั้งหมดเช่นเดียวกับการ
คำนวณค่าเสื่อมราคาในปี 2553 เพื่อการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นน้ำดิบ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2552
จะอยู่ที่ ร้อยละ 60.72 ซึ่ งแสดงว่า บริษัท	

• มีอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจน้ำดิบที่ดีขึ้นหาก
พิจารณาบนฐานการคำนวณค่าเสื่อมราคา
เดียวกัน
อัตรากำไรขั้นต้นน้ำประปา ที่ร้อยละ 43.51
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.40
เนื่องจากอัตราดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer
Price Index) เฉลี่ยทั้งปี 2552 ซึ่งมีค่าติดลบ
( -0.8%) ส่งผลให้อัตราราคาจำหน่ายน้ำ
ประปาสำหรับปี 2553 ซึ่งมีสูตรคำนวณ โดย
อ้างอิงตามดัชนีดังกล่าวมีค่าลดลง ในขณะที่
ในปี 2553 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ
3.30ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

•
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อัตรากำไรขั้นต้นรวม อยู่ที่ร้อยละ 57.10 ซึ่ง
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.80
เป็นผลสืบเนื่องจากที่อธิบายไว้แล้วสำหรับ
กำไรขัน้ตน้นำ้ดบิและนำ้ประปาดงักลา่วขา้งตน้	

	
•อัตรากำไรสุทธิ

อยู่ที่ร้อยละ27.87ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 0.19 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงวิธี
ประมาณการค่าเสื่อมราคาในธุรกิจน้ำดิบ ในขณะที่บริษัท	
มีต้นทุนทางการเงินลดลง

	
•อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE)
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)

อยู่ที่ร้อยละ 13.41 และ ร้อยละ 9.46 โดยเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.45 และ ร้อยละ 0.41
ตามลำดับ

	
•อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/ERatio)

ในระดับ 0.49 เท่า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 0.05 สาเหตุหลักจากบริษัท อยู่ระหว่างการ
กอ่สรา้งโครงการวางทอ่จากอา่งเกบ็นำ้หนองปลาไหล-มาบตาพดุ
เส้นที่ 3 ส่งผลให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าว
เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระ	
ดอกเบี้ยและเงินต้น(DSCR)ในระดับ3.82เท่าแสดงให้เห็น
ว่าบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและภาระ
เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วน
ทางการเงินของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ใน	
การดำรงD/E Ratio ที่อัตราไม่เกิน 2 เท่า และDSCR ใน
อัตราไม่ต่ำกว่า1.1เท่า

	

2.รายงานและการวิเคราะห์ด้านฐานะการเงิน
2.1การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย	
มีสินทรัพย์รวม 9,870.60 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
722.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552		

สินทรัพย์หมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงลดลง

• จำนวน290.07ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักจาก
1. การลดลงของสินทรัพย์โครงการจำนวน 646.49

ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการวางท่อเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ไปอ่าง
เก็บน้ำคลองใหญ่ให้แก่กรมชลประทานเมื่อวันที่2เมษายน
2553 และได้รับชำระราคาจากกรมชลประทานทั้งจำนวน
เมื่อวันที่8เมษายน2553

2. การเพิ่มขึ้นของเงินสด และรายการเทียบเท่า
เงินสด จำนวน 318.32 ล้านบาท เนื่องจากณ สิ้นสุด 31
ธันวาคม 2553 บริษัทลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อตกลงว่าจะ
ซื้อคืน (RepurchaseAgreements : REPO) สุทธิ 295.00
ล้านบาท เพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการลงทุนและเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนของบริษัท อีกทั้งบริษัทย่อยมีรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 15.10 ล้านบาท
โดยสาเหตุหลักมาจากเงื่อนไขสัมปทานของบริษัทประปา
ฉะเชิงเทราจำกัดกำหนดให้ต้องดำรงผลกำไรจากการดำเนิน
ธุรกิจหลังหักเงินปันผลจ่ายไว้ในรูปเงินฝากธนาคาร

3. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน
48.44ล้านบาทสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้อื่นของบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้น จำนวน 46.73 ล้านบาท จากการบันทึกรับรู้ลูกหนี้
ผู้รับจ้างรายหนึ่งสำหรับค่าปรับ กรณีไม่สามารถส่งมอบงาน
ตามกำหนดจำนวน41.85ล้านบาท รวมถึงการบันทึกลูกหนี้
ผู้รับจ้างรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทย่อย จ่ายเงินทดแทนไปก่อนเพื่อ
บรรเทาการดำเนินงาน จำนวน 2.68 ล้านบาท และจะได้
เรียกเก็บจากผู้รับจ้างรายดังกล่าวเต็มจำนวน

	
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

1,012.89ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักจาก
1.การเพิ่มขึ้นของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์-

สุทธิ จำนวน 1,015.10 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการซื้อ
สินทรัพย์เพิ่มเติมสุทธิกับการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โดย
ในส่วนของบริษัทเป็นการรับมอบงวดงานก่อสร้างโครงการ
วางท่อหนองปลาไหล - มาบตาพุด เส้นที่ 3ในปี 2553 รวม
จำนวน1,215.60ล้านบาท

2. การลดลงของต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
รอตัดบัญชี - สุทธิ จำนวน 14.43ล้านบาท เนื่องจากบริษัท
ย่อยบันทึกค่าตัดจำหน่ายสิทธิดังกล่าวในปี 2553 จำนวน
รวม 26.74 ล้านบาท สุทธิกับการลงทุน และบันทึกเพิ่มเติม
สิทธิในสัมปทานจากการปรับปรุงท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่

��



ประปาระยอง และโครงการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน้ำใน
พื้นที่ประปาสัตหีบจำนวนรวม12.31ล้านบาท

3. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน
16.17ล้านบาทสาเหตุหลักจากเงินที่บริษัท ในเครือ 2แห่ง
ได้จ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนรวม18.00ล้านบาท เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิในการอ้างอิง และการรับคำปรึกษาจากบริษัทที่
ปรึกษาต่างประเทศรายหนึ่งตามเงื่อนไขการรับสัมปทานกับ
การประปาส่วนภูมิภาค ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน โดย
บริษัทย่อย บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
และจะทยอยตัดจำหน่ายตลอดอายุสัญญาสัมปทานคงเหลือ

4. การลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
จำนวน 7.00 ล้านบาท โดยโอนจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนในงวดบัญชีปัจจุบัน เนื่องจากการเจรจาขอปรับ
เงื่อนไขให้บริษัทไม่จำเป็นต้องคงภาระผูกพันของเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่มีกับธนาคาร

5.การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิจำนวน
6.08 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอ็กคอม
ธารา จำกัด ซึ่งทำให้สัดส่วนทุนในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ15.00เป็นร้อยละ15.88

	
2.2การวิเคราะห์หนี้สิน

ณวันที่31ธันวาคม2553บริษัทและบริษัทย่อยมี
หนี้สินรวม 3,253.68ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 449.62
ล้านบาทโดยเปรียบเทียบณวันที่31ธันวาคม2552

	
หนี้สินหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน

478.23ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักจาก
1. การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน185.65ล้านบาท
โดยสาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวเฉพาะส่วนของ
บริษัท ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 150.00 ล้านบาท จากเดิมณสิ้นปี
2552 มีส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมจำนวน
100.00 ล้านบาท ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 250.00 ล้านบาทณ	
สิ้ นปี 2553 ตามเงื่ อนไขสัญญาเงิ นกู้ ร ะหว่ า งบริษัท	
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

2. การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงิน จำนวน 183.59 ล้านบาท สาเหตุหลักจากบริษัทออก	
ตั๋วแลกเงินเพื่อมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และส่วนหนึ่งเพื่อ
ใช้จ่ายชำระค่าลงทุนก่อสร้างในที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพื่อ

เป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร

จำนวน79.42ล้านบาทสาเหตุหลักที่เป็นส่วนของบริษัทเกิด
จากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นของการก่อสร้างโครงการวางท่อส่ง
น้ำดิบหนองปลาไหล-มาบตาพุดเส้นที่3ในปีปัจจุบันที่สูง
กว่าปีก่อนจำนวนรวม51.64ล้านบาทและการบันทึกรับรู้หนี้
สินเพิ่มเติมจำนวน 13.89ล้านบาท ในคดีความเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้รับ
จ้างเหมาก่อสร้างตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยจากการลงทุนปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจำนวน35.32ล้าน
บาท สาเหตุหลักจากบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจา และ
สรุปหาข้อตกลงกับบริษัทผู้รับจ้างรายหนึ่ง โดยใช้สิทธิยึด
หน่วงเงินค่าจ้างผลิตน้ำที่ต้องจ่ายแก่บริษัทดังกล่าวไว้เป็น
เงินจำนวนรวม23.04ล้านบาทรวมถึงการบันทึกรับรู้เงินค่า
ชดเชยอีกจำนวน 11.85 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยต้องจ่ายแก่
กปภ. เนื่องจากการส่งน้ำไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามเงื่อนไข
สัญญา อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจา และใช้
สิทธิเรียกร้องจากบริษัทผู้รับจ้างสำหรับค่าชดเชยดังกล่าวเต็ม
จำนวนต่อไป

หนี้สินไม่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงลดลง 28.61
ล้านบาทซึ่งมีสาเหตุหลักจาก

1. การลดลงของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จำนวน 95.41 ล้านบาท สาเหตุหลักจากบริษัท และบริษัท
ย่อยเบิกใช้เงินกู้เพิ่มเติมสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ รวม
จำนวน 278.00 ล้านบาท สุทธิกับการชำระคืนเงินกู้ตาม
กำหนดสัญญาในปี2553จำนวน187.75ล้านบาทในขณะ
ที่มีการโอนจัดจำแนกประเภทเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจำนวน373.41ล้านบาท

2. การเพิ่มขึ้นของเงินประกันผลงานจำนวน 65.62
ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินประกันผลงานที่ บริษัทหักไว้
จากค่างวดงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบหนอง	
ปลาไหล-มาบตาพุดเส้นที่3จำนวนเงิน57.64ล้านบาท

	
2.3การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีส่วนของผู้ถือหุ้นของ	
บริษัทใหญ่จำนวน6,614.14ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย จำนวน 2.79 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

��



เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น273.20ล้านบาทโดยเปรียบเทียบจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นผลสุทธิจากการบันทึกกำไร
สุทธิตั้งแต่ 1มกราคม -31ธันวาคม2553จำนวน908.94
ล้านบาทสุทธิกับเงินปันผลจ่าย รวม632.20ล้านบาทและ
การตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ ได้รับโอนจากลูกค้าจำนวน	
3.40ล้านบาท

	

3.การวิเคราะห์กระแสเงินสด
สำหรับปี 2553 สิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้น
งวดยกมา124.57ล้านบาท โดยในระหว่างงวดมีเงินสดสุทธิ
เพิ่มขึ้น318.32ล้านบาทประกอบด้วยรายการดังนี้

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน
2,078.14ล้านบาทมีสาเหตุหลักจาก

- ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทเป็นผลให้กำไร
สุทธิก่อนภาษีเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553	
มีจำนวน1,290.68ล้านบาทปรับด้วยรายจ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต่างๆ
จำนวน 414.99 ล้านบาท สุทธิกับเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ
และดอกเบี้ยจ่าย และการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้
สัญญาเช่าการเงินจำนวน68.04ล้านบาท

- การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ และหนี้สินจากการ
ดำเนินงานเป็นผลให้เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 692.64	
ล้านบาท

- บริษัทมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้สะสมถึงณ สิ้นปี
2553จำนวนรวม388.22ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน  จำนวน
1,298.60ล้านบาทมีสาเหตุหลักจาก

-การลงทุนหลักในสินทรัพย์ถาวรจำนวน1,274.42
ล้านบาท โดยการลงทุนหลักในโครงการก่อสร้างวางท่อ	
ส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-มาบตาพุดเส้นที่3

- การจ่ายซื้อสิทธิในสัมปทาน และการลงทุนใน
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานในธุรกิจประปาจำนวน
46.86ล้านบาท

- การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัท เอ็กคอมธารา
จำกัดจำนวน6.08ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน
461.22ล้านบาทสาเหตุหลักจาก

-เงินสดได้มาสุทธิรวม270.58ล้านบาทจากการ
กู้ยืมเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาวจำนวนสุทธิ 461.59	
ลา้นบาทสทุธกิบัการชำระคนืเงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	
จำนวน191.01ล้านบาท

- เงินสดจ่ายปันผลจำนวน 632.34 ล้านบาท และ
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจำนวนรวม99.46ล้านบาท

	
ดังนั้นณ31ธันวาคม2553บริษัทและบริษัทย่อยมี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดทั้งสิ้น442.88
ล้านบาท

	

��



การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างต่อ

เนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับปีที่ผ่าน
มาบริษัทได้มุ่งเน้นเรื่องการนำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2549 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นแนวทางการบริหาร
กิจการและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยนำหลักการ
ดังกล่าวมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งหวัง
ใหบ้คุลากรทกุระดบัดำเนนิงานอยา่ง“โปรง่ใสซือ่สตัย์รบัผดิชอบ	
และสามารถแข่งขันได้”

	
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)  รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2546 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลนำ
เสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทได้ตระหนัก
ถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่
กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทได้ลงนามรับทราบเอกสารจรรยา-
บรรณทางธุรกิจเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป เช่นเดียว
กับคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามรับทราบในคู่มือคณะ
กรรมการบรษิทัในวนัปฐมนเิทศกรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ใหมเ่ชน่กนั	
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ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา
ทบทวนเป็นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยได้
กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือคณะกรรมการบริษัท
และหลักการกำกับดูแลกิจการดังนี้

-นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
-นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
-นโยบายความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
	

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดย
คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายและ
ข้อบังคับกำหนด และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรมเช่นการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
โปร่งใสและทันเวลา เป็นต้นทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนิน
งานที่เจริญเติบโตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนต่อไป

	
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทกำหนดปรัชญาการทำงานโดยมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้	

(1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการ
ลงทุนให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม รักษา
สถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อ
ความคงอยู่และเจริญเติบโต

 (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ ตลอดจนบริการต่างๆที่มีคุณภาพและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 (3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยให้ความ
เคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน จัดให้มี
สภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี ปลอดภัย สวัสดิการที่ดี
และสภาพการจ้างที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาด ส่ง
เสริมการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีค่าที่สุด

(4) ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกันทั้งกับผู้รับเหมา ผู้จัดหา และผู้ร่วมทุนภายใต้
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องผลกระทบ
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคลากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม
(6) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

ตามเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญา และไม่ปกปิดสถานะการ
เงินที่แท้จริงของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุน
ที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อ
ตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืม

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเพิ่มเติม
เรื่องความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ และเปิดเผยไว้ในหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ “ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไข ข้อ
กำหนดในสัญญาและไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของ
บริษัทและบริษัทในเครือรวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืม
เงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้
ยืมเงิน”

	
การแจ้งข้อร้องเรียน

กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการ
เงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และ
กลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยร้องเรียน	
ยังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:
	 คณะกรรมการตรวจสอบAC_EW@eastwater.com	
จดหมายธรรมดา:
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
 ภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
 อาคารอีสท์วอเตอร์ชั้น25เลขที่1ซอย 
 วิภาวดีรังสิต5ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล
 เขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900
ทั้งนี้ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายไว้ในรายงานประจำปี
(56-2) และให้ร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์
บริษัท:www.eastwater.com

	
การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม

- แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท ล่วง
หน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า30วัน
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- จัดส่ งหนั งสือ เชิญประชุม และรายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เหตุผล
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดส่งยังผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ ฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษพร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือ
หุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และได้
ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า3วันทั้งนี้บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม14วัน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
แบบก.หรือข.หรือค.พร้อมทั้งกำหนดให้มีกรรมการอิสระ
จำนวน 2 คน ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนในการเข้าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียง

- เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นการล่วงหน้า  ทั้งนี้ ในปี 2552 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยเสนอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม-31ธันวาคม2552และ
แจ้งล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่28กันยายน2552

	
วันประชุม

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อ	
วันที่ 19 มีนาคม 2553 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม	
โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ บริษัทได้อำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
โดยให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(TSD) นำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจนับ
คะแนนเสียงด้วยระบบBarcodeมาใช้ในการประชุม

-คณะกรรมการบรษิทัเขา้รว่มประชมุจำนวน11คน	
(ร้อยละ100ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)ซึ่งรวมถึงประธาน
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
บริหารและการลงทุนประธานคณะกรรมการสรรหาประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์
และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

- ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและ	
รับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

- ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมแจ้งวิธีการ
ลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ก่อนการ	
ลงมติทุกระเบียบวาระประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นทุกรายมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
โดยเปิดโอกาสให้สอบถามแสดงความคิดเห็นโดยได้แจ้งผู้ถือ
หุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อเสนอ
แนะต่างๆอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตอบ
ข้อซักถามอย่างชัดเจนทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงมติสำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการประธานแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล

- ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนใน
แต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน
สิ้นสุดการประชุม โดยประธานดำเนินการประชุมให้
สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทโดยได้ประชุมตามลำดับ
ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและเมื่อที่
ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้วประธานแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่ องอื่น ทั้ งนี้ ในปี 2552 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนลำดับ
ระเบียบวาระจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม

	
ภายหลังการประชุม

- บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14
วันนับจากวันประชุม โดยได้บันทึกประเด็นต่างๆ ในรายงาน
การประชุมพร้อมทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจนและระบุผล
การลงคะแนนทัง้ประเภทเหน็ดว้ยไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง			

- บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปียังผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์บริษัทภายใน14วัน  

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ซึ่งผลประเมินดังกล่าว บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม”
(คะแนนการประเมินดีกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2551ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก)
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ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญยิ่งในการ

กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดย
การกำหนดแผนธุรกิจระยะยาว (CorporatePlan)ทุกๆ3ปี
สำหรับการดำเนินการในแต่ละปีฝ่ายบริหารของบริษัท ได้นำ
เสนอกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆต่อคณะกรรมการบริหารและ
การลงทนุและคณะกรรมการบรษิทัตามลำดบั เพือ่พจิารณาให้
ความคิดเห็น และอนุมัติกำหนดแผนปฏิบัติการรวมถึงงบ
ประมาณค่าใช้จ่ายรายปี นอกจากนี้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
รายงานความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการประจำปี ปัญหา
อุปสรรคที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป รวมถึง
การนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติจัดจ้าง
โครงการลงทุนที่สำคัญมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทขึ้นไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนิน
งานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของ
บริษัท  โดยกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เรื่องรายงานสถานะการเงินรายไตรมาส
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหาร
รายงานการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑด์า้นกฎหมายกฎระเบยีบ
ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและคู่มือคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคลากร
ของบริษัทปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดทำ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัท
ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
กำหนดขอบเขตอำนาจไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขอบเขตดังกล่าว
ต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ เป็น
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย

- บุคลากรทุกระดับมีหน้าที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทเสียผลประโยชน์
หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ เปิดเผยเรื่องที่อาจเป็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	
โดยต้องแนบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อรวบรวม
เข้าหารือยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

-  ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท
หรือบริษัทในเครือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ผู้ใกล้ชิด
หรือญาติสนิททั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่ในการ
รายงานดังนี้

- รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบโดยเลขานุการบริษัทส่งสำเนา
รายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบ

- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนด
เป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้กรณีบริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันกำหนด
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่ งครัดในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะงดออกเสียงและไม่
อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรณีของผู้รับจ้างและคู่ค้า บริษัทได้กำหนดให้ทำ
รายงานการมีส่วนได้เสียกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลัก
เกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพึง
ระมัดระวังขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งรายการระหว่างกันของบริษัทและ
บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง ชัดเจน โดยใช้
โครงสร้างราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับคู่ค้า
รายอื่นๆ ของบริษัท โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการ
ระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปีและแบบ56-1	

	
จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด
ให้ประกาศใช้ “หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท”
“คู่มือคณะกรรมการบริษัท” และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17สิงหาคม2549 โดยได้มีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ
อยู่เสมอ ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2553 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการบริษัททุก
ท่านลงนามรับคู่มือคณะกรรมการบริษัท สำหรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
หลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน  11  คน  โดยคณะ
กรรมการบริษัทณวันที่31ธันวาคม2553ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร1 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร6คน
กรรมการอิสระ4คน
	

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการ
ดำเนินธุรกิจ กระจายอำนาจการตัดสินใจ แบ่งอำนาจการ
กลั่นกรองและการพิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน โดยประธาน
คณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวย
การใหญ่ รวมทั้ งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
กรรมการอิสระที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัท
ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท
รวมถึงบริษัทในเครือ

	

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็น	
ผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้า
ดำรงตำแหน่ง โดยอ้างอิงจากกำไรสุทธิ เงินปันผล และ	
ผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมทุกปี และนำเสนออัตราค่าตอบแทนที่เหมาะ
สมต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (ในส่วนของคณะ
กรรมการบริษัท) โดยในปีงบประมาณ 2553 บริษัทจ่ายค่า
ตอบแทนต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร สรุป	
ได้ดังนี้

	

การรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในปีงบประมาณ2553

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทระหว่างวันที่1มกราคม-31ธันวาคม2553 หน่วย:บาท

รายชื่อคณะกรรมการ
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1	 นายอุทิศธรรมวาทิน ประธานคณะกรรมการ 12	 137,500 - 450,000 15	 656,250

2	 นายกนกศักดิ์ปิ่นแสง กรรมการ 12	 110,000 210,000 360,000 15	 525,000

3	 พล.ต.ท.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ 12	 110,000 230,000 360,000 15	 525,000

4	 นายวิเศษชำนาญวงษ์ กรรมการ 12	 110,000 70,000 360,000 7	 245,000

5	 นางมณฑาประณุทนรพาล กรรมการ 12	 90,000 80,000 360,000 15	 525,000

6	 นางนิศกรทัดเทียมรมย์ กรรมการ 12	 110,000 220,000 360,000 7	 245,000

7	 นายบุญมีจันทรวงศ์ กรรมการ 12	 70,000 210,000 360,000 7	 245,000

8	 นางลีนาเจริญศรี กรรมการ 12	 110,000 80,000 360,000 10	 350,000

9	 พล.ต.ต.พิมลสินธุนาวา กรรมการ 12	 110,000 260,000 360,000 15	 525,000

10	 นายรัษฎาผ่องแผ้ว(1) กรรมการ 12	 100,000 80,000 360,000 15	 525,000

11	 นายฉกรรจ์แสงรักษาวงศ์ อดีตกรรมการ - - - - 4	 140,000

12	 นายณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยา อดีตกรรมการ - - - - 5	 175,000

13	 พล.ต.อ.อชิรวิทย์สุพรรณเภสัช อดีตกรรมการ - - - - 8	 280,000

14	 นายชาญชัยตันติศิรินทร์ อดีตกรรมการ - - - - 8	 280,000

หมายเหตุ:(1)ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของนายรัษฎาผ่องแผ้วจำนวน1,065,000บาทได้ดำเนินการตามระเบียบของบมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)ที่
โอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นๆเข้าโดยตรงยังมูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานด้านป้องกันการสร้าง
จิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายแนวร่วมให้เกิดพลังในการอนุรักษ์ผืนป่าและต้นน้ำลำธาร
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการที่ เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัท
จำนวน 11 ราย ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการ
ดำเนินงานในปี 2553 ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น
เงินรวมทั้งสิ้น37,624,638.35บาท

	
การถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ไม่มีผู้ใดถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ดัง	
รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลโดยย่อในหน้าที่

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท 11 คน มีการถือครองหุ้น
สามัญจำนวน1,235,580หุ้น(ณ30ธ.ค.53)

	
การจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปีงบประมาณ2553สิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม
2553 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัท จำนวน 11
คนเป็นจำนวน1,807,133.76บาท

	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมประจำเดือน
โดยปกติในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือน โดยได้กำหนด
วันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัด

เวลาการเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดขอบเขต ระดับความสำคัญ
และเรื่องที่จะกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบรรจุ
เรื่องที่สำคัญในระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาและจัดเรียง
เรื่องต่างๆ ในระเบียบวาระดังกล่าวตามลำดับความสำคัญ
และความเร่งด่วน โดยนำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบก่อนการ
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง

ในระหว่างการประชุม เมื่อฝ่ายบริหารจบการนำ
เสนอระเบียบวาระแล้ว ประธานกรรมการจะกล่าวเชิญ
กรรมการให้ซักถามฝ่ายบริหาร หรือแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายปัญหาร่วมกัน และเมื่อได้ข้อสรุปจากการอภิปราย
ประธานกรรมการจะทำหน้าที่สรุปเป็นมติที่ประชุม เพื่อความ
ชัดเจนถูกต้อง ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบร่วมกัน ทั้งนี้ หากไม่มี	
ผู้ใดคัดค้านมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะนำเข้าสู่การ
พิจารณาระเบียบวาระถัดไป

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2553คณะกรรมการบริษัทมี
การประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริษัทแต่ละคนสรุปได้ดังนี้

	

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1	 นายอุทิศธรรมวาทิน ประธานคณะกรรมการ 12/12

2	 นายกนกศักดิ์ปิ่นแสง กรรมการ 12/12

3	 พล.ต.ท.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ 12/12

4	 นายวิเศษชำนาญวงษ์ กรรมการ 12/12

5	 นางมณฑาประณุทนรพาล กรรมการ 10/12

6	 นางนิศกรทัดเทียมรมย์ กรรมการ 12/12

7	 นายบุญมีจันทรวงศ์ กรรมการ 7/12

8	 นางลีนาเจริญศรี กรรมการ 11/12

9	 พล.ต.ต.พิมลสินธุนาวา กรรมการ 12/12

10	 นายรัษฎาผ่องแผ้ว กรรมการ 11/12

11	 นายประพันธ์อัศวอารี กรรมการ 12/12

	

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระร่วมกัน ซึ่งมีการประชุมในเดือนมกราคม
และมิถุนายน2553รวมทั้งการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีขึ้นในเดือนมกราคม2553
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คณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความชำนาญและเหมาะสมเพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานที่
ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของบริษัทในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  หรือรับรอง หรือให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี โดยรายละเอียดคณะกรรมการชุดต่างๆ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและการเข้าประชุมในปีงบประมาณ2553มีดังนี้

	

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นางนิศกรทัดเทียมรมย์ ประธานคณะกรรมการ 10/10

2. พล.ต.ต.พิมลสินธุนาวา กรรมการ 10/10

3. นายบุญมีจันทรวงศ์ กรรมการ 10/10

4. นายจักรกฤศฏิ์พาราพันธกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 8/10

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณวันที่31ธันวาคม2553

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ3คนและที่ปรึกษา1คนดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลักในการ
พิจารณาสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในงบการ
เงินของบริษัท ว่ามีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการ
บริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ มุ่งเน้นแนวปฏิบัติที่มี
ความโปร่งใส และชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่าย
ตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อทบทวนและให้
คำแนะนำด้านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และพิจารณารายการเกี่ยวโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย มีความสมเหตุสมผล และคงไว้ซึ่งประโยชน์
สูงสุดของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลโดยบรรจุ
รายงานการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
นอกจากนั้น ยังมีบทบาทหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร แต่ ง ตั้ ง แ ล ะ ก ำหนดค่ า ต อบแทนขอ ง	
ผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ต่อไป

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน
ณวันที่31ธันวาคม2553

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท3คนดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายกนกศักดิ์ปิ่นแสง ประธานคณะกรรมการ 17/17

2. พล.ต.ท.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ 16/17

3. นายประพันธ์อัศวอารี  กรรมการ 17/17
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คณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นคณะ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มี
บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนว
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ ในการ
พิจารณากลั่นกรองและทบทวนแผนธุรกิจ แผนการดำเนิน
งานต่างๆ และงบประมาณประจำปี และเรื่องต่างๆ โดย

เฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้างในโครงการลงทุนก่อนนำเสนอคณะ
กรรมการบริษัท นอกจากนี้  คณะกรรมการบริหารและการ
ลงทุนยังมีหน้าที่ในการกำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์
การพิจารณาการลงทุนโครงการต่างๆ รวมทั้งการลงทุนด้าน
การเงินและสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ณวันที่31ธันวาคม2553

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท3คนดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายวิเศษชำนาญวงษ์ ประธานคณะกรรมการ 4/4

2. พล.ต.ต.พิมลสินธุนาวา กรรมการ 4/4

3. นายประพันธ์อัศวอารี  กรรมการ 4/4

โดยมีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท
ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยการกลั่นกรองคู่มือ
คณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
พนักงาน และดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลใน
ทางปฏบิตัทิีมุ่ง่สูก่ารพฒันาและการกำกบัดแูลกจิการทีเ่ปน็เลศิ	

(BestPractices)ตลอดจนสอดส่องและสอบทานให้แน่ใจว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการ
กำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล เหมาะสมสอดคล้องกับข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณวันที่31ธันวาคม2553

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท5คนดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นางมณฑาประณุทนรพาล ประธานคณะกรรมการ 3/3

2. พล.ต.ท.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ 3/3

3. นายวิเศษชำนาญวงษ์ กรรมการ 3/3

4. นางลีนา เจริญศรี กรรมการ 3/3

5. นายประพันธ์อัศวอารี กรรมการ 3/3

โดยมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลทบทวนนโยบาย
และแผนบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลยุทธ	์
และการวัดความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยนำเสนอยังคณะ
กรรมการบริษัท
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คณะกรรมการสรรหา
ณวันที่31ธันวาคม2553

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท3คนดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. พล.ต.ต.พิมลสินธุนาวา ประธานคณะกรรมการ 5/5

2. นายนิศกรทัดเทียมรมย์ กรรมการ 5/5

3. นางลีนา เจริญศรี  กรรมการ 5/5

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
สำหรับเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือ กรรมการ	

ผู้แทนของบริษัท กรรมการชุดย่อยของบริษัท และกรรมการ	
ผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งให้ความเห็นต่อโครงสร้างการบริหาร
งานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณวันที่31ธันวาคม2553

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท3คนดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายบุญมีจันทรวงศ์ ประธานคณะกรรมการ 4/4

2. นายรัษฎาผ่องแผ้ว กรรมการ 4/4

3. นายกนกศักดิ์ปิ่นแสง กรรมการ 4/4

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักใน
การเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ นโยบาย	
รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ ของบุคลากรทุกระดับขององค์กร โดยเปิดเผยนโยบาย
การกำหนดค่าตอบแทน และจัดทำรายงานในรูปแบบที่
กำหนดตลอดจนเสนอแนะแนวทางการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือ และกรรมการ	
ผู้อำนวยการใหญ่	

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอ
แนะเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการตามสัดส่วนระยะเวลาที่
เข้าดำรงตำแหน่ง โดยอ้างอิงจากกำไรสุทธิ เงินปันผล และ
ผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมทุกปี

	

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนนิงานของบรษิทั
ณวนัที่31ธนัวาคม2553

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท4คนดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. พล.ต.ท.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วง ประธานคณะกรรมการ 5/5

2. นายนิศกรทัดเทียมรมย์ กรรมการ 5/5

3. นางมณฑาประณุทนรพาล กรรมการ 5/5

4. นายรัษฎาผ่องแผ้ว กรรมการ 4/5
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
กำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท โดย
มีหน้าที่กำหนดและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการดำเนิน
งาน (CorporateKPIs) ประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาสตลอดจนให้ข้อแนะนำ
แก่ฝ่ายบริหารในการปฏิบัติงานและรายงานผลยังคณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินตนเองในภาพรวม
ของผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาทุกปี
เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา โดยสามารถนำผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะ
สม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี
2553 มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกคนเท่ากับ 4.86
คะแนนจาก5คะแนน โดยหัวข้อที่มีคะแนนเต็มต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่ปี2552ได้แก่1)การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน2)การ
กำหนดให้มีข้อห้ามปฏิบัติที่อาจก่อให้ เกิด Confl ict of
Interest3)การทำหน้าที่ของประธานกรรมการในการประชุม
และ4)การได้รับรายงานการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม
ตลอดจนตรวจสอบและท้วงติงในกรณีที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง	
ครบถ้วน นอกจากนั้น หัวข้อที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ในการประชุม ทั้งการที่คณะกรรมการ
บริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลาง ไม่มีอคติ เป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้อย่างสร้างสรรค์
เป็นเหตุเป็นผล และรอบคอบ รวมทั้งหัวข้อการปฏิบัติต่อ	
ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน	

นอกจากนั้น ในการประชุมที่มีระเบียบวาระเกี่ยวกับ
รายการเกี่ยวโยง กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะแจ้ง
งดให้ความเห็นและไม่ออกเสียงลงมติ

	

การปฐมนิเทศกรรมการ

ในปี2553ไม่มีกรรมการเข้าใหม่อย่างไรก็ตามใน
กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศ
สำหรับกรรมการเพื่อให้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆภายในบริษัท เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน กฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึง การติดตามมติคณะกรรมการบริษัทที่
ผ่านมา เป็นต้น โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวพร้อมนำส่ง
คู่มือคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลสำหรับกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วย

ข้อมูลบริษัท
ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท
รายงานประจำปีฉบับภาษาไทย
คู่มือคณะกรรมการบริษัท
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ
และระเบียบบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการเข้าใหม่
เยี่ยมชมกิจการของบริษัทในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจธุรกิจมากขึ้น

	
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎ
ระเบียบตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัท ใน
การบริหารงาน รวมถึงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยา
บรรณ จึงได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและ
อบรมเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง บริษัทยังได้ดำเนินการ
สมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าว
สารและเพิ่มเติมความรู้ และทุกครั้งที่บริษัทได้รับเอกสารแจ้ง
การอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ
กรรมการบริษัทจะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาศึกษาต่อไป

	

•
•
•
•
•
•
•
•
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
การอบรม IOD 

DCP DAP ACP FSD RCC MFR RCP

นายอุทิศธรรมวาทิน DCP3/2000 	 	 	 	 	 	

นายกนกศักดิ์ปิ่นแสง DCP106/2008 DAP73/2008 	 	 	 	 	

นางนิศกรทัดเทียมรมย์ DCP120/2009 	 ACP27/2009 	 	 MFR10/2010 RCP24/2010

พล.ต.ท.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วง DCP107/2008 	 	 FSD2/2008 	 	 	

นางลีนาเจริญศรี DCP130/2010 	 	 	 	 	 	

นายวิเศษชำนาญวงษ์ DCP121/2009 	 	 	 	 	 	

พล.ต.ต.พิมลสินธุนาวา DCP104/2008 DAP72/2008 ACP22/2008 	 	 MFR10/2010 	

นางมณฑาประณุทนรพาล DCP84/2007 	 	 	 	 	 	

นายรัษฎาผ่องแผ้ว DCP94/2007 	 	 	 	 	 	

นายบุญมีจันทรวงศ์ DCP120/2009 	 ACP27/2009 	 RCC10/2010 	 	

นายประพันธ์อัศวอารี DCP101/2008 	 ACP21/2007 	 	 	 	

(DCP)DirectorsCertificationProgram (DAP)DirectorsAccreditationProgram (ACP)AuditCommitteeProgram
(FSD)FinancialStatementforDirectors (RCC)RoleoftheCompensationCommitteeProgram
(MFR)MonitoringtheQualityofFinancial (RCP)ReportingRoleofChairmanProgram

นโยบายสืบทอดตำแหน่งในระดับบริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายการสืบทอด
ตำแหน่งในระดับบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักการ
และแนวทางของบริษัทในการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อม
สำหรับตำแหน่งในระดับบริหารของบริษัท โดยยึดหลักความ
โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง เพื่อ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
และสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวประกอบด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้มี
มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร การคัดกรอง
ตำแหน่งงานการประเมินศักยภาพของตัวบุคลากรและการ
พัฒนาความพร้อมของบุคลากร

	
การประเมนิผลงานของกรรมการผูอ้ำนวยการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้แทนของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการบริหารกิจการของ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปีละหนึ่งครั้ง และเสนอผลการ
ประเมินประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ยังคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

	

งานเลขานุการบริษัท

บรษิทัไดแ้ตง่ตัง้ให้นางนำ้ฝนรษัฎานกุลูผูอ้ำนวยการ
อาวุโส สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รวมทั้ง ทำหน้าที่ด้านงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โดยรับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง การจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
สำคัญของบริษัท และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน และ
เป็นศูนย์กลางข้อมูล หรือ กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมทั้งงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย	
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
(Compliance) รวมทั้ง กำหนดให้มีการประเมินความ	
พึงพอใจการปฏบิตังิานของงานเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั	
เพื่อที่จะนำไปพัฒนาการทำงานต่อไป
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งผู้แทนจากคณะ
กรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคล
ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการ
ใหญ่ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติเห็นชอบในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อ
บุคคลยังคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อน
เสนอคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วย ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า
11 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และ
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธาน
กรรมการบริษัท และอาจเลือกรองประธานกรรมการบริษัท
รวมถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตำแหน่งอื่นตาม
ความเหมาะสมด้วยก็ได้ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการบริษัททั้ งหมดต้องมีถิ่ นที่ อยู่ ใน	

ราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการบริษัทกระทำโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1 . ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเท่ากับหนึ่ งหุ้นต่อ	
หนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

3.บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
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5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถลงมติให้ถอดถอนกรรมการ
คนใดออกจากตำแหน่งก่อนครบอายุตามวาระดำรงตำแหน่ง
ได้ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทประจำปีงบประมาณ 2553
จำนวน 3 คน เป็นกรรมการร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 คน บริษัท ผลิตไฟฟ้า
จำกัด(มหาชน)จำนวน1คนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยจำนวน1คน


การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ
ดังนี้

1. กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน
สมทบพนักงานของผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพัน
ตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องปกป้อง และไม่เปิดเผย
ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าซึ่ง
มีผลต่อความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและความมั่นคง
ของบริษัท

2. ข้อมูลลับทางการค้า ต้องได้รับการดูแลปกปิดมิ
ให้รั่วไหลออกไปภายนอกการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่
ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายเท่านั้น

3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกทุกข้อมูล
ที่ออกไปสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่ หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย โดยหน่วยงานกลางที่
เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนได้แก่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ฝ่ายการเงิน	
และบัญชี ทั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่	
พนักงานด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทรับทราบถึงภาระหน้าที่การรายงานการได้มาหรือ
จำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของหลัก
ทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมถึงรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยัง
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตามแบบและวิธีการที่กำหนด รวมทั้งให้มีการรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
ระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดย
กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือคณะกรรมการบริษัท
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน:“ห้ามกรรมการผู้บริหาร
พนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็น
สาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ใน
การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบ
ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง”

เรื่องการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท : “ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว งด
การซื้อ ขายหรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลา1 เดือนก่อน
การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและในช่วง
ระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียง
พอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูล
ข่าวสารของบริษัท หรืองบการเงินที่ เปิดเผยได้ต่อตลาด	
หลักทรัพย์ฯเสร็จสิ้นแล้ว”
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นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ	

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่ม	
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่4พ.ศ.2551)

2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส	
พี่น้องบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น	
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

3. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง

4. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย

5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยห้าม	
ผู้สอบบัญชีเป็นกรรมการอิสระ หากเป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ต้องมีมูลค่ารายการไม่เกิน 2
ล้านบาทต่อปี โดยมีรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ตามที่
สำนักงานก.ล.ต.กำหนดดังต่อไปนี้

ก.ลักษณะความสัมพันธ์
•ความสัมพันธ์ลักษณะการให้บริการวิชาชีพ
1. ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่

ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงินผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินเป็นต้น

2.ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
-กรณีผู้สอบบัญชี:ห้ามทุกกรณี
-กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น:มูลค่ารายการ

เกิน2ล้านบาทต่อปี
• ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียว

กับข้อกำหนดรายการเกี่ยวโยงของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ)

-ลักษณะความสัมพันธ์:กำหนดครอบคลุมรายการ
ธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรม
ปกติรายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์บริการรายการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน

- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 20ล้านบาทหรือมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
(NTA)แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

ข. กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตามข้อ ก. กับ
นิติบุคคล บุคคลที่เข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ)

ค.กำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตามข้อก.
และข.ในปัจจุบันและ2ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น	
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

7.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ

	
	

��



บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
โดยมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและ
เกือ้หนนุประสทิธภิาพของธรุกจิทัง้ในดา้นการเงนิการดำเนนิการ	
การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลทั้งนี้หลักการและ
สาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในสามารถพิจารณาได้ใน5ด้านดังนี้

	

องค์กรและสภาพแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนด

วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ให้ครอบคลุม
ตามหลัก Balanced Scorecard โดยการกำหนดแผนธุรกิจ
ระยะยาว รวมทั้งการให้ความคิดเห็น และอนุมัติกลยุทธ์
กิจกรรมต่างๆ และแผนปฏิบัติการรายปี นอกจากนั้นยัง
ประยุกต์ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance
Indicators) ในการวัดผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อ
ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
เที่ยงธรรมมีประสิทธิภาพ เป็นระบบสอดคล้องกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กร

นโยบายการบริหารจัดการภายในองค์กรมุ่งเน้นให้มี
กลไกการถว่งดลุอำนาจระหวา่งคณะกรรมการบรษิทัฝา่ยบรหิาร	
และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยคณะ
กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอกไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล	
อำนาจกับกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และ
สื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ให้สาธารณชนได้ทราบอย่าง
สม่ำเสมอและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการ
พิจารณากลั่นกรอง และให้คำวินิจฉัยในเรื่องสำคัญที่
เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัท
ได้ประกาศใช้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน) จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท และจรรยา
บรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ
บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

	

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทใช้แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กร (Enterprise RiskManagement) โดยการประเมิน
ความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆ และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน รวมถึงการกำหนดมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงานมีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมิน และบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทำแผนปฏิบัติการบริหาร	
ความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อ	
ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์แวดล้อม และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป
นอกจากนี้บริษัท ยังกำหนดหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบ
ในการ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนโครงการบริหาร
ความเสี่ยง ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้คำวินิจฉัยอันจะส่งผล
ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นพลวัตร
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

	

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ

วงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับหลักการ
ควบคุมภายในที่ดีเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการ	
สอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่อนุมัติ การ
บันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศและหน้าที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน  นอกจากนี้บริษัท ยังได้รับการ
รับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000 และ ISO
14001:2004 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำคู่มือ และขั้น
ตอนการปฏิบั ติ (Wo r k P r ocedu res and Wo r k
Instructions) เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน	
รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
งานที่บริษัทกำหนดไว้

ในกรณีของ รายการระหว่างกันของบริษัท และ
บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัท และผู้มีผลประโยชน์ร่วมต่างๆ

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ประจำปี2553
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จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจน ตาม
เงื่อนไข เช่นเดียวกับ คู่ค้ารายอื่นๆ โดยได้เปิดเผยรายการ	
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท	
ในเครืออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายงานความ	
ก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือแต่ละแห่งต่อ
คณะกรรมการบริษัททราบ และมอบหมายให้มีหน่วยงาน
เฉพาะในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่คณะ
กรรมการบริษัท ได้ให้ข้อเสนอแนะ ไว้ รวมทั้งการประสาน
นโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็น
ทศิทางเดยีวกบันโยบายของคณะกรรมการบรษิทันอกจากนัน้
ยังกำหนดให้มีหน่วยงาน ดูแลงานด้าน Compliance เพื่อ
กำกับดูแลให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท สอดคล้องกับ
กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ใช้ประกอบการตัดสินใจ และ	
จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีระยะ
เวลาทบทวนและศึกษาข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้น โดยทุก
ระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย จะปรากฏรายละเอียดในสรุปความเป็นมา
รวมทั้งมติของที่ประชุมในช่วงที่ผ่านมาอ้างอิงไว้ รวมถึงมีการ
ระบุข้อกำหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ	
การประชุมดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	
ได้รับทราบข้อมูลอย่างครอบคลุมครบถ้วน เพื่อประกอบการ
วินิจฉัย และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงจะระบุข้อเท็จจริงใน
ประเด็นความคืบหน้าในการดำเนินการของฝ่ายบริหารตาม
ความเห็นของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึง
เหตุผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจ อุปสรรคหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  ส่วนการนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
การพิจารณาจะมีประเด็นข้อพิจารณา และ/หรือแนวทาง
เลือกเพื่อการหารือ/พิจารณาไว้ทุกครั้ง ทั้งนี้ในการนำส่ง
รายงานการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ	
รายบุคคลสามารถแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมภายในระยะ
เวลาที่กำหนดภายหลังจากที่ ได้รับรายงานการประชุม
ประมาณ7วัน

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้มีการประยุกต์ใช้ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่าง	
ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร สามารถเข้าถึง
ข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในระดับ
ที่เหมาะสมผ่านทางนโยบาย และระบบการกำหนดสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลและสาร
สนเทศดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน

	

ระบบการติดตาม
บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ระบุ

ไว้ในแผนธุรกิจระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน
และดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานประจำปี (KPIs) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณา
กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขความล่าช้า หรือข้อ
บกพร่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเน้นย้ำให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในเป็น
อย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นเพิ่มคุณค่าของงานตรวจสอบภายในต่อ
องค์กรโดยการใช้ข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงภายใน
องค์กร ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ (Risk Based
Audit) และได้จัดจ้างที่ปรึกษาร่วมดำเนินการตรวจสอบ
ภายใน (Co-sourcing) กับฝ่ายตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รวมถึงฝ่ายบริหาร สามารถ	
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงินการบัญชี และ	
สารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยการดำเนินงานต่างๆ
สอดคล้องกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผล
การดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ตามมาตรฐานสากล ISO
9001:2000และISO14001:2004อย่างต่อเนื่อง

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้น คณะ
กรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ	
มีความโปร่งใสในการดำเนินการและส่งเสริมประสิทธิผลของ
การประกอบกิจการที่ยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร
น้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แต่งตั้ งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) กำหนด และคณะกรรมการบริษัทได้
กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
รวมทัง้สิน้10ครัง้ซึง่ไดร้วมถงึการประชมุรว่มกบัฝา่ยตรวจสอบ	
ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการ	
ตรวจสอบได้ซักถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้ เกี่ยวข้อง	
ดังกล่าวจนเป็นที่พอใจ คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน	
ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ ป ระชุม	
คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการ	
ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรโดย	
ครบถ้วนปรากฎสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

	

1.การสอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือได้
ของงบการเงินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน	
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553 ของ
บริษัท และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายในตลอดจนรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจ
ได้ถึงความถูกต้องความเชื่อถือได้และความเพียงพอของการ
ตั้งประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและ
ทันเวลา รวมทั้งให้ข้อสังเกตในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์	
แก่บริษัท

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชี IFRS ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้ในปี2554เป็นต้นไป

	

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ2553

2.การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแผนการตรวจสอบ

ภายในประจำปี 2553 ซึ่งรวมถึงขอบเขตการตรวจสอบโดย
พิจารณาบนพื้นฐานความเสี่ยง(RiskBasedInternalAudit
Plan)ที่ได้ข้อมูลจากผลประเมินความเสี่ยงของบริษัทสำหรับ
ปี 2553การสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงความต้องการหรือประเด็น
ข้อกังวล การวิเคราะห์งบการเงิน และข้อสังเกตที่ได้รับจาก	
ผู้สอบบัญชีโดยครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานผล
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการ
ควบคุมภายใน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา
ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการทดสอบกระบวนการต่างๆ ใน
บริษัท เป็นระยะตามมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการ	
ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
ยิ่งขึ้นแก่บริษัท และมีการติดตามฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานทุกครั้ง
ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
ของผู้สอบบัญชีของบริษัท

	

3.การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการ	
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และกฏหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	

4.การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ

แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี และกรอบอัตรากำลัง
ของฝ่ายตรวจสอบ  ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้	
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ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อ
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้	
ฝ่ายตรวจสอบมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ			

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จำกัด ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ	
Co-Sourcing กับบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบ เพื่อถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำเสนอ
ประเด็นตรวจพบจากการตรวจสอบที่เพิ่มคุณค่าแก่องค์กร
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุมัติการ
ปรับปรุงคู่มือและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีการทบทวนโดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท

	

5.การสอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะ

กับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็น
อิสระ และเพื่อทำความเข้าใจในแผนงานและขอบเขต	
การทำงานของผู้สอบบัญชี

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการประเมิน โดยฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษัทในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีราย
ปัจจุบัน ซึ่ ง ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คู เปอร์ส	
เอบี เอเอส จำกัด (PWC) จากผลการประเมินและการ
พิจารณาประสบการณ์ คุณสมบัติ และค่าธรรมเนียมแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบ ให้นำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญ	
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 แต่งตั้งบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์	
คูเปอร์ส เอบีเอเอสจำกัดประกอบด้วยนายวิเชียรกิ่งมนตรี
เ ลขทะ เบี ยน  3977 หรื อ นายประสิทธิ์ เ ยื่ อ งศรี กุ ล	
เลขทะเบียน 4174 หรือ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ	
เลขทะเบียน3534เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2554
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจำนวน940,000บาท

	

6.การทบทวนคู่มือกฎบัตรและการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนกฎบัตรและ
คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 7) เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย	
และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะและ
ประเมินเป็นรายบุคคลในลักษณะประเมินไขว้ โดยยึดหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้รายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองทั้งคณะ และ	
รายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ งสอดคล้องกับ	
ข้อกำหนดก.ล.ต. และตลท. และมีความเห็นสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีว่ารายงานทางการเงินของบริษัท	
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง อีกทั้งบริษัท	
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล โดยการดำเนินงานตลอดปี 2553
ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม	
ข้อกำหนด ข้อผูกพัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการ
ปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะ
สมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง	
ต่อเนื่อง

	
	
	
	

(นางนิศกรทัดเทียมรมย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการ
บริหารกิจการโดยยึดมั่นเรื่องคุณค่าขององค์กรพร้อมทั้งการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะนำหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการทั้งนี้ได้ตระหนักถึงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความ	
เชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2553คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ให้ความเห็นชอบและ
ได้นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือคณะกรรมการบริษัทดังนี้

	
- นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำของบริษัท

รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผย	
ต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
กลุ่มหนึ่ง

-นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯในช่วงการเปิดเผยงบการเงิน

-นโยบายความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาและไม่ปกปิดสถานะการ
เงินที่แท้จริงของบริษัทและบริษัทในเครือรวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่
ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

	
คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2549

มาเป็นแนวทางการบริหารกิจการพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์สังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงพร้อมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลให้หลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดีนำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้ โดยมุ่งหวังการสร้างกิจการให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่องค์กร
ต่อไป

	
	 	
	
 นายวิเศษชำนาญวงษ์
 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
	

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

��



รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2553ภายใต้พระราชบัญญัติมหาชนจำกัดพ.ศ.2535โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็นผู้รับผิดชอบ	
ต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
31ธันวาคม2553

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็น	
ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพการรายงานทางการเงิน และสอบทานความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูล	
ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถดำรงรักษาทรัพย์สิน รวมทั้ง เป็นแนวทางให้บริษัทและบริษัทในเครือรับทราบ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ  ซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2553 ของ	
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผลและใช้วิธี
การประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงินดังกล่าวภายใต้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว

(นายประพันธ์อัศวอารี)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(นายอุทิศธรรมวาทิน)
ประธานกรรมการบริษัท

��



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
	
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัทณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553 งบกำไรขาดทุนรวมและ	

งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน)ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน
งบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ของบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ	
ภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)ตามลำดับที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้เสนอรายงานไว้อย่าง
ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และได้ให้ข้อสังเกตไว้ 2 เรื่องคือ 1) เรื่องโครงการวางท่อเชื่อม
โครงการหนึ่ง โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและจ่ายเงินแทนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไปก่อนเป็นจำนวน646.5ล้านบาท
ซึ่งต่อมาหน่วยงานรัฐและบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการดังกล่าว และ 2) เรื่องค่าตอบแทนโครงการ	
ท่อส่งน้ำของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่หน่วยงานรัฐกำหนดในเบื้องต้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน	
ภายหลังทั้งนี้หน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัทเช่า/บริหารและการปรับอัตราผลตอบแทนในโครงการ
ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่	
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่ง	
ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวมข้าพเจ้า
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัทณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 30.5 เรื่องค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน้ำซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดในเบื้องต้น เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการพิจารณาอัตราผลตอบแทนซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง

	
		

วิเชียรกิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3977

บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอสจำกัด
กรุงเทพมหานคร
14กุมภาพันธ์พ.ศ.2554
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งบดุล
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

	 	 	 	 	 (หน่วย : บาท) 

	 	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

	 หมายเหตุ พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552

	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์ 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6		 442,884,324 124,569,291 328,370,034 23,348,724

ลูกหนี้การค้า 7		 310,761,108 311,364,869 226,877,314 236,665,795

รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระ 	 	 	 	 	

จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29.2 16,612,643 26,624,639 - -

สินค้าคงเหลือ 8		 9,558,954 9,283,507 - 11,251

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29.2 - - - 18,038,996

สินทรัพย์โครงการ 9		 - 646,486,465 - 646,486,465

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10		 94,998,346 46,554,884 38,686,672 30,682,396

	 	 	 	 	 	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	 874,815,375 1,164,883,655 593,934,020 955,233,627

	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 11		 2,076,000 9,076,000 2,076,000 9,076,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ 12		 - - 510,000,000 511,499,930

เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 13		 91,470,300 85,387,500 91,470,300 85,387,500

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 14		 7,790,932,491 6,775,830,440 7,571,510,696 6,588,144,986

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน-สุทธิ 15		 395,839,297 390,518,418 - -

ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชี-สุทธิ 16		 542,317,810 556,752,273 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 17		 143,899,104 152,247,842 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	 29,248,983 13,082,073 6,495,557 6,988,877

	 	 	 	 	 	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	 8,995,783,985 7,982,894,546 8,181,552,553 7,201,097,293

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

รวมสินทรัพย์ 	 9,870,599,360 9,147,778,201 8,775,486,573 8,156,330,920

	 	 	 	 	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

��



บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

งบดุล(ต่อ)

	 	 	 	 	 (หน่วย : บาท) 

	  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

	 หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

	 	 	 	 	 	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

เจ้าหนี้การค้า 18		 100,909,667 65,593,830 57,569,868 64,049,855

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19		 552,587,913 369,000,000 552,587,913 369,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนที่ถึงกำหนด 	 	 	 	 	

ชำระภายในหนึ่งปี 20		 2,823,812 2,948,681 2,823,812 2,473,515

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-ส่วนที่ถึงกำหนด 	 	 	 	 	

ชำระภายในหนึ่งปี 21		 373,406,060 187,755,474 250,000,000 100,000,000

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร 	 150,790,877 71,369,506 129,795,419 56,993,972

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 	 133,787,088 140,261,483 118,065,548 115,471,497

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	 189,703,526 181,706,288 139,508,387 130,806,571

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	 7,977,425 15,121,219 2,798,499 1,534,968

	 	 	 	 	 	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	 1,511,986,368 1,033,756,481 1,253,149,446 840,330,378

	 	 	 	 	 	

หนี้สินไม่หมุนเวียน 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20		 2,481,480 1,308,420 2,481,480 1,308,420

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21		 1,632,406,466 1,727,812,526 1,204,000,000 1,250,000,000

เงินประกันผลงาน 	 106,804,273 41,184,931 85,257,246 25,613,260

เงินประกันการเช่ารับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29.2 - - 805,765 793,195

	 	 	 	 	 	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	 1,741,692,219 1,770,305,877 1,292,544,491 1,277,714,875

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

รวมหนี้สิน 	 3,253,678,587 2,804,062,358 2,545,693,937 2,118,045,253

	 	 	 	 	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

��



	 	 	 	 	 (หน่วย : บาท) 

	  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

	 หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

	 	 	 	 	 	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ทุนเรือนหุ้น 22		 	 	 	 	

ทุนจดทะเบียน 	 	 	 	 	

หุ้นสามัญ1,663,725,149หุ้นมูลค่าหุ้นละ1บาท 	 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 	 	 	 	 	

หุ้นสามัญ1,663,725,149หุ้นมูลค่าหุ้นละ1บาท 	 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22		 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279

ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า-สุทธิ 23		 38,549,670 41,947,193 38,549,670 41,947,193

กำไรสะสม 	 	 	 	 	

จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย 24		 166,500,000 166,500,000 166,500,000 166,500,000

ยังไม่ได้จัดสรร 	 2,606,838,578 2,330,480,390 2,222,495,538 2,027,591,046

	 	 	 	 	 	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 	 6,614,135,676 6,341,175,011 6,229,792,636 6,038,285,667

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	 2,785,097 2,540,832 - -

	 	 	 	 	 	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	 6,616,920,773 6,343,715,843 6,229,792,636 6,038,285,667

	 	 	 	 	 	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	 9,870,599,360 9,147,778,201 8,775,486,573 8,156,330,920

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

									 	 	

(นายอุทิศธรรมวาทิน) 	 (นายประพันธ์อัศวอารี)

ประธานกรรมการ 	 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

งบดุล(ต่อ)
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

��



	 	 	 	 	 (หน่วย : บาท) 

	  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

	 หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

รายได้ 	 	 	 	 	

รายได้จากการขายน้ำดิบ 29.1 2,117,502,225 1,904,363,863 2,228,405,523 2,012,496,010

รายได้จากการขายน้ำประปา 29.1 716,233,258 635,933,078 243,463,695 224,072,165

รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการ 9		 1,567,289,720 - 1,567,289,720 -

รายได้จากการขายอื่นๆ 29.1 - 3,245,300 - 3,173,965

	 	 	 	 	 	

รวมรายได้จากการขาย 	 4,401,025,203 2,543,542,241 4,039,158,938 2,239,742,140

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 29.1 232,265,416 282,364,062 58,203,129 35,896,038

รายได้อื่น 26		 41,508,271 52,588,800 66,391,675 79,027,659

	 	 	 	 	 	

รวมรายได้ 	 4,674,798,890 2,878,495,103 4,163,753,742 2,354,665,837

	 	 	 	 	 	

ค่าใช้จ่าย 	 	 	 	 	

ต้นทุนขายน้ำดิบ 	 811,216,783 687,920,819 853,713,922 728,951,836

ต้นทุนขายน้ำประปา 	 404,591,735 331,248,718 240,578,081 221,530,615

ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์โครงการ 9		 1,507,455,010 - 1,507,455,010 -

ต้นทุนขายอื่นๆ 	 - 688,205 - 155,937

	 	 	 	 	 	

รวมต้นทุนขาย 29.1 2,723,263,528 1,019,857,742 2,601,747,013 950,638,388

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 	 206,492,269 239,889,074 55,075,432 30,136,726

ค่าใช้จ่ายในการขาย 	 49,641,874 41,293,356 46,690,899 39,494,406

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	 208,715,462 235,218,818 158,086,823 173,478,400

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 	 34,604,368 21,650,029 32,095,002 18,816,040

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 29.3 71,589,357 70,187,202 49,535,013 45,174,813

	 	 	 	 	 	

รวมค่าใช้จ่าย 27		 3,294,306,858 1,628,096,221 2,943,230,182 1,257,738,773

	 	 	 	 	 	

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 	 1,380,492,032 1,250,398,882 1,220,523,560 1,096,927,064

ต้นทุนทางการเงิน 	 (89,807,641) (120,116,069) (67,652,245) (104,770,351)

	 	 	 	 	 	

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 	 1,290,684,391 1,130,282,813 1,152,871,315 992,156,713

ภาษีเงินได้ 	 (381,746,492) (322,571,695) (325,771,396) (264,131,604)

	 	 	 	 	 	

กำไรสุทธิสำหรับปี 	 908,937,899 807,711,118 827,099,919 728,025,109

	 	 	 	 	 	

การแบ่งปันกำไรสุทธิ 	 	 	 	 	

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 	 908,553,615 807,270,583 827,099,919 728,025,109

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	 384,284 440,535 - -

	 	 908,937,899 807,711,118 827,099,919 728,025,109

	 	 	 	 	 	

กำไรต่อหุ้นสำหรับกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 28		 	 	 	 	

 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

	 0.55 0.49 0.50 0.44

	 	 	 	 	 	

งบกำไรขาดทุน
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

��



	 	 	 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

	 กำไรสะสม รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่	

	

	

หมายเหตุ 

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และชำระแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

ทรัพย์สินที่ได้

รับโอนจากลูกค้า

-สุทธิ

จัดสรรแล้ว-

ทุนสำรองตาม

กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อย รวม

	 	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 	 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

ตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า 	 - - (3,397,523) - - (3,397,523) - (3,397,523)

กำไรสุทธิสำหรับปี 	 - - - - 908,553,615 908,553,615 384,284 908,937,899

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	 - - - - - - (140,019) (140,019)

เงินปันผลจ่าย 25		 - - - - (632,195,427) (632,195,427) - (632,195,427)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 	 1,663,725,149 2,138,522,279 38,549,670 166,500,000 2,606,838,578 6,614,135,676 2,785,097 6,616,920,773

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 	 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

ตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า 	 - - (3,397,523) - - (3,397,523) - (3,397,523)

กำไรสุทธิสำหรับปี 	 - - - - 807,270,583 807,270,583 440,535 807,711,118

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	 - - - - - - (116,004) (116,004)

เงินปันผลจ่าย 25		 - - - - (582,285,952) (582,285,952) - (582,285,952)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

�0



	

หมายเหตุ 

	 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทรัพย์สินที่ได้
รับโอนจากลูกค้า-

สุทธิ

กำไรสะสม

รวม

จัดสรรแล้ว-
ทุนสำรองตาม

กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดยกมาณวันที่1มกราคมพ.ศ.2553 	 1,663,725,149 2,138,522,279 41,947,193 166,500,000 2,027,591,046 6,038,285,667

ตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า 	 - - (3,397,523) - - (3,397,523)

กำไรสุทธิสำหรับปี 	 - - - - 827,099,919 827,099,919

เงินปันผลจ่าย 25	 - - - - (632,195,427) (632,195,427)

	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553 	 1,663,725,149 2,138,522,279 38,549,670 166,500,000 2,222,495,538 6,229,792,636

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดยกมาณวันที่1มกราคมพ.ศ.2552 	 1,663,725,149 2,138,522,279 45,344,716 166,500,000 1,881,851,889 5,895,944,033

ตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า 	 - - (3,397,523) - - (3,397,523)

กำไรสุทธิสำหรับปี 	 - - - - 728,025,109 728,025,109

เงินปันผลจ่าย 25	 - - - - (582,285,952) (582,285,952)

	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2552 	 1,663,725,149 2,138,522,279 41,947,193 166,500,000 2,027,591,046 6,038,285,667

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

��



	 (หน่วย:บาท)

	  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

	 หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

	 	 	 	 	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 	 	 	 	 	

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 	 1,290,684,391 1,130,282,813 1,152,871,315 992,156,713

รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) 	 	 	 	 	

จากกิจกรรมดำเนินงาน 	 	 	 	 	

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย(โอนกลับ) 	 - - (172,166) 3,500,000

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน 	 1,400,000 16,790,000 - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น 	 245,003 840,496 245,003 840,496

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว 	 - 90,000 - -

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ) 	 (54,643) (45,225,848) (54,643) (44,392,525)

ค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ 	 11,251 - 11,251 -

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 	 (21,528) (471,290) (21,528) (100,000)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน 	 - (10,680,790) - -

ค่าเสื่อมราคา 14,15 369,732,485 305,836,713 319,502,917 258,814,887

ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน 16		 26,743,488 25,905,787 - -

ค่าสิทธิตัดจำหน่าย 17		 8,348,738 8,348,738 - -

รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า 	 (3,397,523) (3,397,523) (3,397,523) (3,397,523)

ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 	 11,467,015 6,580,538 12,045,528 5,268,542

ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน 	 514,395 - - -

เงินปันผลรับ 	 (17,267,095) (18,505,785) (45,827,091) (48,544,781)

ดอกเบี้ยรับ 	 (3,161,482) (2,037,685) (2,283,469) (13,223,660)

ดอกเบี้ยจ่ายและตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 	 88,472,875 119,689,807 66,441,971 104,424,349

	 	 	 	 	 	

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 	 	 	 	 	

			และหนี้สินดำเนินงาน 	 1,773,717,370 1,534,045,971 1,499,361,565 1,255,346,498

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 	 	 	 	 	

ลูกหนี้การค้า 	 509,066 (70,938,082) 9,788,481 (60,912,509)

รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	 10,011,995 23,557,613 - -

สินค้าคงเหลือ 	 (286,698) 46,411,332 - 44,548,462

สินทรัพย์โครงการ 	 646,486,465 - 646,486,465 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	 (51,503,996) (13,492,937) (9,100,871) (3,802,750)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	 (16,166,906) (5,407,665) 493,320 (4,394,551)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 	 	 	 	 	

เจ้าหนี้การค้า 	 35,315,837 (1,929,055) (6,479,987) 11,125,084

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	 8,357,815 37,883,506 8,701,816 24,276,872

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	 (5,703,388) (11,981,177) 2,708,060 5,905,374

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	 65,619,342 3,783,669 59,656,556 45,052

	 	 	 	 	 	

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 	 2,466,356,902 1,541,933,175 2,211,615,405 1,272,137,532

จ่ายภาษีเงินได้ 	 (388,220,888) (320,728,494) (323,177,347) (268,626,849)

	 	 	 	 	 	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 	 2,078,136,014 1,221,204,681 1,888,438,058 1,003,510,683

งบกระแสเงินสด
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

��



	 	 	 	 	 (หน่วย : บาท) 

	 	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

	 หมายเหต ุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

	 	 	 	 	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 	 	 	 	 	

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 	 7,000,000 - 7,000,000 -

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน 	 - 261,010,051 - 261,010,051

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 	 - 83,584,275 - 83,584,275

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว 13		 (6,082,800) - (6,082,800) -

เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 	 - - - 300,000,000

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	 17,267,095 26,593,739 63,866,087 52,618,739

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน 	 (39,741,703) (43,228,716) - -

เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน 	 (7,115,986) (48,411,201) - -

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 	 3,131,290 3,167,047 2,253,276 14,352,443

เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 	 1,364,493 2,819,525 78,270 2,664,748

เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 	 (1,274,423,809) (300,048,173) (1,225,709,461) (270,901,266)

	 	 	 	 	 	

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 	 (1,298,601,420) (14,513,453) (1,158,594,628) 443,328,990

	 	 	 	 	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 19		 183,587,913 361,500,000 183,587,913 369,000,000

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21		 278,000,000 364,500,000 204,000,000 -

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21		 (187,755,474) (1,195,716,000) (100,000,000) (1,150,000,000)

เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	 (3,253,743) (4,095,960) (2,752,620) (2,480,641)

เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย 	 (89,678,895) (127,973,573) (67,678,070) (112,842,078)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ตั้งขึ้นเป็นทุน 	 (9,783,916) - (9,783,916) -

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น 25		 (632,335,446) (582,401,956) (632,195,427) (582,285,952)

	 	 	 	 	 	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 	 (461,219,561) (1,184,187,489) (424,822,120) (1,478,608,671)

	 	 	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 	 318,315,033 22,503,739 305,021,310 (31,768,998)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 	 124,569,291 102,065,552 23,348,724 55,117,722

	 	 	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6		 442,884,324 124,569,291 328,370,034 23,348,724

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด 	 	 	 	 	

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด 	 	 	 	 	

การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินเพิ่มขึ้นสุทธิ 	 79,421,371 45,700,606 72,801,447 49,327,045

โอนเปลี่ยนประเภทจากอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์โครงการ 	 - 4,287,265 - 4,287,265

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

��



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดี รังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวม
เรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาบริหารกิจการประปาครบวงจร
และงานวิศวกรรมบริการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2554



2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

	
2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้	
พระราชบญัญตักิารบญัชีพ.ศ.2543ซึง่หมายถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพี
บัญชีพ.ศ.2547และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้
และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าวตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลข
ประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และ
สิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

��



งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่
เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการ
เงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก	

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.
2552ของบริษัทและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้	

	 	 จัดตั้งขึ้น อัตราร้อยละ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น

	 	 	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552

	 	 	 ร้อยละ ร้อยละ

	 	 	 	 	

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง 	 	 	 	

บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
การบำบัดน้ำเสียการจำหน่ายเครื่องมือ
อุปกรณ์และสารเคมีที่เกี่ยวข้องและลงทุนใน
กิจการประปา3แห่ง

ประเทศไทย 100	 100	

บริษัทวอเตอร์เทรดส์แอนด์เซอร์วิสเซสจำกัด บริหารโครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญชุมชน
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่24
พฤศจิกายนพ.ศ.2552)

ประเทศไทย - 100	

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด 	 	 	 	

บริษัทประปาฉะเชิงเทราจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ประเทศไทย 99	 99	

บริษัทประปาบางปะกงจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ประเทศไทย 99	 99	

บริษัทประปานครสวรรค์จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ประเทศไทย 100	 100	

		

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่การตีความมาตรฐานการรายงาน
 ทางการเงินใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

	
ก) แม่บทการบัญชี 

แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมพ.ศ.2553

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่1มกราคมพ.ศ.2554และวันที่1มกราคมพ.ศ.2556มีดังต่อไปนี้

��



มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่1มกราคมพ.ศ.2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1(ปรับปรุง2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2(ปรับปรุง2552) เรื่องสินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่7(ปรับปรุง2552) เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่8(ปรับปรุง2552) เรือ่งนโยบายการบญัชีการเปลีย่นแปลงประมาณการ	
  ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่10(ปรับปรุง2552) เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่11(ปรับปรุง2552) เรื่องสัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่16(ปรับปรุง2552) เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่17(ปรับปรุง2552) เรื่องสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่18(ปรับปรุง2552) เรื่องรายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่23(ปรับปรุง2552) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่24(ปรับปรุง2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
  เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่26 เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
  เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่27(ปรับปรุง2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่28(ปรับปรุง2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
  เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่31(ปรับปรุง2552) เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่33(ปรับปรุง2552) เรื่องกำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่34(ปรับปรุง2552) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2552) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่37(ปรับปรุง2552)เรื่องประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่40(ปรับปรุง2552) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3 เรื่องการรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง2552) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5 เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
(ปรับปรุง2552)  ดำเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่6 เรื่องการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่15 	
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มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่1มกราคมพ.ศ.2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่12 เรื่องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่20(ปรับปรุง2552)เรื่องการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่21(ปรบัปรงุ2552) เรือ่งผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
	 	 เงินตราต่างประเทศ
	
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดัง
กล่าวจะมีผลกระทบต่องบการเงินที่นำเสนอดังนี้
	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1(ปรับปรุง2552) ได้กำหนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยกิจการสามารถเลือกแสดงงบเดียว (งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ) หรือสองงบ (งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในกรณีที่กิจการมีการปรับปรุง
ย้อนหลัง หรือจัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินณต้นงวดของงวดที่นำมา
เปรียบเทียบล่าสุด นอกเหนือจากการแสดงงบการเงินณ วันสิ้นงวดปัจจุบัน และณ วันสิ้นงวดก่อน
อย่างไรก็ดีสำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคมพ.ศ.2554และเป็น
รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง2552)มาใช้แต่กิจการสามารถ
เลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะการเงินณวันต้นงวดของงวด
ที่นำมาเปรียบเทียบกลุ่มบริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่ 1มกราคมพ.ศ. 2554
โดยงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะรวมแสดงแบบงบเดียว	

	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากจำนวนที่คาดว่าจะ
ต้องจ่ายแก่ หรือได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับ
ใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
คำนวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินและมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชำระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษี
และกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะ
เวลาที่รายงาน กลุ่มบริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนตั้งแต่ วันที่ 1
มกราคมพ.ศ. 2554 โดยการปรับปรุงย้อนหลัง ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินณ วันที่ 1
มกราคมพ.ศ.2554โดยประมาณดังนี้	

��



	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

	 ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 30.61 17.61

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 43.47 0.31

กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง) (12.86) 17.30

	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่16(ปรับปรุง2552)กำหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้น
สำหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็น
ส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อ
เทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น มาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่กำหนดให้กิจการต้องทบทวน
อายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
กลุ่มบริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2554ซึ่งไม่มีผล
กระทบต่อกำไรสะสมณวันที่1มกราคมพ.ศ.2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เกี่ยวข้องกับการบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งสามารถจัด
ประเภทได้ 4 ประเภท ได้แก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึง
โครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์พนักงาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และ	
ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้วัดมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนัก
งานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้กิจการสามารถเลือก
รับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผล
ประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือกำไรขาดทุน ส่วนผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้รับรู้ในกำไรขาดทุน กลุ่ม
บริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่ 1 มกราคมพ.ศ. 2554 โดยมีผลกระทบ
ทำให้กำไรสะสมลดลงและหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นณ วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2554
สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 56.98 ล้านบาท และ 33.94 ล้านบาท
ตามลำดับ	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) กำหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ
สินทรัพย์นั้น และยกเลิกวิธีทางเลือกในการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที กลุ่มบริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่1มกราคมพ.ศ.2554แต่การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทเนื่องจากกลุ่มบริษัทใช้วิธีรวมต้นทุน
การกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขอยู่แล้ว
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ได้มีการเพิ่มเติมคำจำกัดความของบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่วขอ้งกนั โดยให้รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมในกิจการ การร่วมค้าที่กิจการเป็น
ผู้ร่วมค้า และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของพนักงานของกิจการกลุ่มบริษัทจะ
เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่ 1มกราคมพ.ศ.2554ซึ่งจะมีผลกระทบเฉพาะการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ให้ข้อกำหนดสำหรับการแสดงรายการและการวัดมูล
ค่าของอสังหา-ริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้องแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินกิจการสามารถวัดมูลค่าได้สองวิธีคือวิธีราคาทุนและ
วิธีมูลค่ายุติธรรม สำหรับวิธีมูลค่ายุติธรรมกิจการต้องรับรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมในงบกำไรขาดทุนกลุ่มบริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่ 1มกราคม
พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่า และเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ	

	
2.3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ในไตรมาสหนึ่งพ.ศ.2553บริษัทได้เปลี่ยนประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทระบบท่อส่งน้ำดิบจากวิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งคำนวณจาก
ประมาณการหน่วยการขายแต่ไม่เกินกำลังการผลิตของสินทรัพย์ในระยะเวลา 40ปี มาเป็นวิธีเส้น
ตรงโดยคำนวณตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่โดยประมาณ34 -37ปี ซึ่งผู้บริหารของ
บริษัทเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าเนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวเสื่อมสภาพตามระยะเวลา	

การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนไปข้างหน้า ซึ่งผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาทำให้ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ.
2553เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน60.13ล้านบาทและกำไรสุทธิก่อนภาษีลดลงด้วยจำนวนที่เท่ากัน

	
2.4 บัญชีกลุ่มบริษัท-เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบาย
การเงินและการดำเนินงานและโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผล
กระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นใน
ปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนาจควบคุมจะ
หมดไป

กลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
จ่ายไปหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรือด้วยภาระหนี้สินซึ่งกลุ่มบริษัทต้องรับผิด
ชอบตั้งแต่วันที่ได้บริษัทย่อยมา รวมถึงต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่งได้จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อย
นั้นที่มูลค่ายุติธรรมโดยรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย
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ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่กลุ่ม
บริษัทจะได้รับจะบันทึกเป็นค่าความนิยม

ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยจะรับรู้
ในงบกำไรขาดทุนทันที

รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลจาก
รายการระหว่างกันของกิจการที่อยู่ในกลุ่มบริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนที่เกิด
ขึ้นจริงซึ่ง กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยน
นโยบายการบัญชีของบริษัทในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัท

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยแสดงในงบการเงนิเฉพาะบรษิทัโดยแสดงดว้ยวธิรีาคาทนุและหกัดว้ยคา่เพือ่การ
ดอ้ยคา่(ถา้ม)ี	

รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ12

	
2.5 เงินตราต่างประเทศ

รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงิน
รวมนำเสนอในสกุลเงินบาท

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่
ที่เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศณวันที่ในงบดุลให้เป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณ วันที่ในงบดุล รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับ
หรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ดังกล่าวได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน

	
	2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่
รวมเงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดอายุเกิน3 เดือน เงินลงทุนระยะ
สั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา



2.7 ลูกหนี้การค้า/รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระ

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะ
วัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลือณ วันสิ้นงวดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าและรายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้
การค้า  หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างระหว่างจำนวนรายได้ที่รับรู้แล้วทั้งสิ้นกับจำนวนรายได้ที่มีการออก	
ใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้วในบัญชี “ลูกหนี้ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ”และ“รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสีย
ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ”แสดงรวมอยูใ่นลกูหนีก้ารคา้และรายไดค้า่งานลดนำ้สญูเสยีรอรบัชำระในงบดลุ	
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2.8 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของ
สินค้าคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่นค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงิน
ตามเงื่อนไขกลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพเท่า
ที่จำเป็น

	
2.9 เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุน	
ระยะยาวตามอายุคงเหลือ และแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการ	
ด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามวิธีเส้นตรง ซึ่งจำนวนที่ตัด
จำหน่ายนี้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)	

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน(ถ้ามี)ในงบกำไรขาดทุน

	
2.10 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลัง
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)	

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไป
นี้ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำกัด

	

โรงสูบน้ำ 33ปี

อาคาร 15,20,25ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดินอาคารและอาคารเช่า 5,10,15,20ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5,10,20,25,40ปี

อุปกรณ์สํานักงาน 3,5,10ปี

ยานพาหนะ 5ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อน
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ข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการ
ปรับปรุง สินทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลือ
อยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคา
ตามบัญชีและจะรวมไว้ในงบกำไรจากการดำเนินงาน

ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนของสินทรัพย์นั้นตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องและจำนวนที่ตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับการกู้ยืมส่วนต้นทุนการกู้
ยืมอื่นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

	
2.11 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า			
(ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน ซึ่งคำนวณ
จากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ไม่เกิน 15 20
และ25ปีซึ่งเป็นระยะเวลาภายใต้สัญญาสัมปทาน

	
2.12 ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชี

ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการให้ได้มาซึ่งสัญญาสัมปทานกับ	
การประปาส่วนภูมิภาค ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชีแสดงตามราคาทุนหลังหักค่าตัด
จำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายของต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอ	
ตัดบัญชีแสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน ซึ่งคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
สัมปทานที่บริษัทย่อยได้รับเป็นระยะเวลา27ปีและ30ปี

	
2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบดุลรวมได้แก่ ต้นทุนค่าสิทธิในการประกอบกิจการของ
บริษัทย่อยภายใต้สัญญาสัมปทานที่ได้รับจากกิจการหรือหน่วยงานของภาครัฐ โดยมีระยะเวลาใน
การประกอบกิจการภายใต้สัญญาสัมปทานอันจำกัด โดยแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 27 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่บริษัทย่อยได้รับในการประกอบธุรกิจ	
ภายใตส้ญัญาสมัปทานกลุม่บรษิทัจะปรบัลดมลูคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดงักลา่วในกรณทีีม่กีารดอ้ย
คา่เกดิขึน้	

	
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
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สถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็น
หน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว
จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าณวันที่ในงบดุล

	
2.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนพนักงาน
อันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้อง
สูญเสียทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่ม
บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน เช่นภายใต้สัญญาประกันภัยกลุ่มบริษัท
จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

	
2.16 สัญญาเช่าระยะยาว-กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใด
จะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้
สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า	

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า	
ดังกล่าว(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า)จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น	

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่าย
ให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สินทรัพย์ของ	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผู้จัดการ
กองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจาก
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

��



กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทยจำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้บริษัทนับถึง
วันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	
2.18 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิด
ขึ้น ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่าย
คืนเพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในสัญญา

	
2.19 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลหรือโดยคณะกรรมการของบริษัท ใน
กรณีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

		
2.20 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความ
เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้วด้วยมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้า (ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หลังหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว

ข) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

รายได้ค่าบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาตามขั้นความสำเร็จของงานด้วย
มูลค่าซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค) รายได้จากโครงการวางท่อส่งน้ำและโครงการลดน้ำสูญเสีย 

รายได้จากโครงการวางท่อส่งน้ำและโครงการลดน้ำสูญเสียรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่
ทําเสร็จกลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากสัญญาเต็มจำนวนทันทีที่คาดว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น

ง) ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 

ดอกเบีย้รบัถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งเงนิปนัผลรบัถอืเปน็รายไดเ้มือ่สทิธใินการรบัเงนิปนัผลเกดิขึน้	

จ) รายได้อื่น 

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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2.21 ภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและภาษีเงินได้ค้างรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนของผลต่าง
ชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินกับราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

	
2.22 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการดำเนินงานต่างๆของกลุ่มบริษัท

		

3. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนั้นการประมาณการทางบัญชีข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญได้แก่

	
3.1 มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการใช้
สินทรัพย์และทำการปรับลดโดยอัตราคิดลดที่กำหนดโดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ประมาณการ
กระแสเงินสดตามประมาณการทางการเงินสำหรับระยะเวลาที่เหลือของการใช้ทรัพย์สินหรือตามอายุ
สัมปทานที่เหลืออยู่ได้อนุมัติแล้วโดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัท โดยคิดคำนวณขึ้นจากประมาณการ
อัตราการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งจะไม่สูงไปกว่ากำลังการผลิตและความต้องการของผู้ใช้น้ำ สมมติฐาน
หลักที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่าจากการใช้งาน คือ อัตราการเติบโต อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้และ
อัตรากำไรขั้นต้น ผู้บริหารกำหนดอัตราดังกล่าวจากผลการดำเนินงานในอดีตความคาดหวังของการ
พัฒนาตลาดและแผนทางธุรกิจ อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนหักภาษีและปรับสะท้อนความเสี่ยง
เฉพาะของธุรกิจโดยคำนึงถึงระยะเวลาที่เหลือในการใช้สินทรัพย์แล้ว โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นอาจ
เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากโครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุนอัตราคิดลดภาวะอุตสาหกรรมและภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

	
3.2 สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท
ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

	
3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
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อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเป็นต้น

	
3.4 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการใช้งานและ
มูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และต้องทำการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคง
เหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเชน่นัน้เกดิขึน้	

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้
จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

	
3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนณวันที่ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์
หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหา
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

	
3.6 คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญเกิด
ขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวณวันที่ในงบการเงิน	

	
3.7 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการ
คำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาดโดยคำนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญคือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยในตลาดในการคิดลด

	

4. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่าง
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ต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรง
ไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืน
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นการออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

		

5. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือ การจำหน่ายน้ำดิบ การจำหน่ายน้ำประปาการบริหารกิจการน้ำประปาและ
งานวิศวกรรมบริการ (โครงการลดน้ำสูญเสีย) โดยมีการดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ	
ประเทศไทย	

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ใน	
งบการเงินรวมสามารถสรุปได้ดังนี้
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5.1 ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

(หน่วย:พันบาท)

	

งบการเงินรวม
พ.ศ.2553

รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการ 	 	

ธุรกิจการ
จำหน่าย
น้ำดิบ

ธุรกิจการ
จำหน่าย
น้ำประปา อื่นๆ

ธุรกิจการ
บริหาร
กิจการ
ประปา

งาน
วิศวกรรม
บริการ อื่นๆ

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

รายได้ 
รายได้จากภายนอก 2,117,502 716,233 1,567,290 44,867 107,689 79,709 - 4,633,290
รายได้ระหว่างส่วนงาน 110,903 - - 242,768 - 4,389 (358,060) -
รวมรายได้ 2,228,405 716,233 1,567,290 287,635 107,689 84,098 (358,060) 4,633,290
ต้นทุนขายและบริการ (853,714) (497,259) (1,507,455) (254,502) (94,094) (76,413) 353,681 (2,929,756)
กำไรจากการดำเนินงาน 	 	 	 	 	 	 	 	
กำไรจากการดำเนินงาน 	 	 	 	 	 	 	 	
ตามส่วนงาน 1,374,691 218,974 59,835 33,133 13,595 7,685 (4,379) 1,703,534
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน 
รายได้อื่น 	 	 	 	 	 	 	 41,508
ค่าใช้จ่ายในการขาย 	 	 	 	 	 	 (49,642)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 	 	 	 	 	 (243,320)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 	 	 	 	 	 	 	 (71,589)
ต้นทุนทางการเงิน 	 	 	 	 	 	 	 (89,807)
ภาษีเงินได้ 	 	 	 	 	 	 	 (381,746)
กำไรสุทธิ 	 	 	 	 	 	 	 908,938
 	 	 	 	 	 	 	 	





��



(หน่วย:พันบาท)

	

งบการเงินรวม
พ.ศ.2552

รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการ 	 	

ธุรกิจการ
จำหน่าย
น้ำดิบ

ธุรกิจการ
จำหน่าย
น้ำประปา อื่นๆ

ธุรกิจการ
บริหาร
กิจการ
ประปา

งาน
วิศวกรรม
บริการ อื่นๆ

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

รายได้ 
รายได้จากภายนอก 1,904,364 635,933 3,245 40,624 182,548 59,192 - 2,825,906
รายได้ระหว่างส่วนงาน 108,132 - 208	 223,704 - 5,472 (337,516) -
รวมรายได้ 2,012,496 635,933 3,453 264,328 182,548 64,664 (337,516) 2,825,906
ต้นทุนขายและบริการ (728,952) (428,243) (688) (218,377) (166,186) (51,209) 333,908 (1,259,747)
กำไรจากการดำเนินงาน 	 	 	 	 	 	 	 	
กำไรจากการดำเนินงาน 	 	 	 	 	 	 	 	
ตามส่วนงาน 1,283,544 207,690 2,765 45,951 16,362 13,455 (3,608) 1,566,159
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน 
รายได้อื่น 	 	 	 	 	 	 	 52,588
ค่าใช้จ่ายในการขาย 	 	 	 	 	 	 	 (41,293)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 	 	 	 	 	 (256,868)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 	 	 	 	 	 	 	 (70,187)
ต้นทุนทางการเงิน 	 	 	 	 	 	 	 (120,116)
ภาษีเงินได้ 	 	 	 	 	 	 	 (322,572)
กำไรสุทธิ 	 	 	 	 	 	 	 807,711
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5.2 สินทรัพย์จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

(หน่วย:พันบาท)
	 งบการเงินรวม
	 พ.ศ.2553

	

ธุรกิจการ
จำหน่าย
น้ำดิบ

ธุรกิจการ
จำหน่ายน้ำ

ประปา

ธุรกิจการ
บริหาร
กิจการ
ประปา

งาน
วิศวกรรม
บริการ

สินทรัพย์
ส่วนกลาง

และ
สินทรัพย์อื่น

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

ลูกหนี้การค้า 212,342 102,488 44,167 6,535 - (54,772) 310,760
รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสีย 	 	 	 	 	 	 	
รอรับชำระ - - - 16,613 - - 16,613
สินค้าคงเหลือ - 3,019 4,785 1,755 - - 9,559
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,914,674 5,957 210,523 529	 659,249 - 7,790,932
สินทรัพย์ภายใต้สัญญา
สัมปทาน-สุทธิ - 249,248 146,591 - - - 395,839
ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิใน
สัมปทานรอตัดบัญชี-สุทธิ - 421,222 121,095 - - - 542,317
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ - 143,899 - - - - 143,899
สินทรัพย์ส่วนกลางและ
สินทรัพย์อื่น - - - - 1,175,351 (514,671) 660,680
รวมสินทรัพย์ 7,127,016 925,833 527,161 25,432 1,834,600 (569,443) 9,870,599
	 	 	 	 	 	 	 	

	
(หน่วย:พันบาท)

	 งบการเงินรวม
	 พ.ศ.2552

	

ธุรกิจการ
จำหน่าย
น้ำดิบ

ธุรกิจการ
จำหน่ายน้ำ

ประปา

ธุรกิจการ
บริหาร
กิจการ
ประปา

งาน
วิศวกรรม
บริการ

สินทรัพย์
ส่วนกลาง

และ
สินทรัพย์อื่น

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

ลูกหนี้การค้า 204,942 96,138 59,243 9,402 71	 (58,431) 311,365
รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสีย 	 	 	 	 	 	 	
รอรับชำระ - - - 26,625 - - 26,625
สินค้าคงเหลือ 11	 3,258 3,065 2,950 - - 9,284
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,918,403 7,953 178,180 844	 670,450 - 6,775,830
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
-สุทธิ - 262,217 128,301 - - - 390,518
ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิใน
สัมปทานรอตัดบัญชี-สุทธิ - 430,349 126,403 - - - 556,752
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ - 152,248 - - - - 152,248
สินทรัพย์ส่วนกลางและสินทรัพย์
อื่น - - - - 1,456,071 (530,915) 925,156
รวมสินทรัพย์ 6,123,356 952,163 495,192 39,821 2,126,592 (589,346) 9,147,778
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5.2 สินทรัพย์จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

(หน่วย:พันบาท)
	 งบการเงินรวม
	 พ.ศ.2553

	

ธุรกิจการ
จำหน่าย
น้ำดิบ

ธุรกิจการ
จำหน่ายน้ำ

ประปา

ธุรกิจการ
บริหาร
กิจการ
ประปา

งาน
วิศวกรรม
บริการ

สินทรัพย์
ส่วนกลาง

และ
สินทรัพย์อื่น

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

ลูกหนี้การค้า 212,342 102,488 44,167 6,535 - (54,772) 310,760
รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสีย 	 	 	 	 	 	 	
รอรับชำระ - - - 16,613 - - 16,613
สินค้าคงเหลือ - 3,019 4,785 1,755 - - 9,559
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,914,674 5,957 210,523 529	 659,249 - 7,790,932
สินทรัพย์ภายใต้สัญญา
สัมปทาน-สุทธิ - 249,248 146,591 - - - 395,839
ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิใน
สัมปทานรอตัดบัญชี-สุทธิ - 421,222 121,095 - - - 542,317
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ - 143,899 - - - - 143,899
สินทรัพย์ส่วนกลางและ
สินทรัพย์อื่น - - - - 1,175,351 (514,671) 660,680
รวมสินทรัพย์ 7,127,016 925,833 527,161 25,432 1,834,600 (569,443) 9,870,599
	 	 	 	 	 	 	 	

	
(หน่วย:พันบาท)

	 งบการเงินรวม
	 พ.ศ.2552

	

ธุรกิจการ
จำหน่าย
น้ำดิบ

ธุรกิจการ
จำหน่ายน้ำ

ประปา

ธุรกิจการ
บริหาร
กิจการ
ประปา

งาน
วิศวกรรม
บริการ

สินทรัพย์
ส่วนกลาง

และ
สินทรัพย์อื่น

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

ลูกหนี้การค้า 204,942 96,138 59,243 9,402 71	 (58,431) 311,365
รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสีย 	 	 	 	 	 	 	
รอรับชำระ - - - 26,625 - - 26,625
สินค้าคงเหลือ 11	 3,258 3,065 2,950 - - 9,284
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,918,403 7,953 178,180 844	 670,450 - 6,775,830
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
-สุทธิ - 262,217 128,301 - - - 390,518
ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิใน
สัมปทานรอตัดบัญชี-สุทธิ - 430,349 126,403 - - - 556,752
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ - 152,248 - - - - 152,248
สินทรัพย์ส่วนกลางและสินทรัพย์
อื่น - - - - 1,456,071 (530,915) 925,156
รวมสินทรัพย์ 6,123,356 952,163 495,192 39,821 2,126,592 (589,346) 9,147,778
	 	 	 	 	 	 	 	

	

5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการขายน้ำดิบแยกตามโครงข่าย

5.3.1 ปริมาณการขายและรายได้จากการขายน้ำดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน้ำ

	 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
	 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
	 ปริมาณการขาย รายได้จากการขาย ปริมาณการขาย รายได้จากการขาย 

	 พันลูกบาศก์เมตร พันบาท พันลูกบาศก์เมตร พันบาท 

โครงข่ายท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด 72,212 663,627 71,322 654,739
โครงข่ายท่อส่งน้ำดอกกราย-มาบตาพุด 85,712 787,341 62,344 575,380
โครงข่ายท่อส่งน้ำฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 64,428 573,725 70,096 623,634
โครงข่ายท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ 22,530 203,713 17,504 158,743
รวม 244,882 2,228,406 221,266 2,012,496
	 	 	 	 	

	
รายได้จากการขายน้ำดิบในโครงข่ายท่อส่งน้ำฉะเชิงเทรา-ชลบุรีประกอบด้วย	

(หน่วย:พันบาท)
	 งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
โครงข่ายท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง1 416,820 429,918
โครงข่ายท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง2 109,850 138,016
โครงข่ายท่อส่งน้ำฉะเชิงเทรา 47,055 55,700
รวม 573,725 623,634

	
5.3.2 สัดส่วนการขายน้ำดิบแก่ผู้ใช้น้ำแต่ละประเภท

(หน่วย:ร้อยละ)
	 งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
นิคมอุตสาหกรรม 51	 51	
การประปา 32	 33	
โรงงานทั่วไป 17	 16	
รวม 100	 100	



��



6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552

เงินสดในมือ 525,000 625,500 80,000 107,185
เงินฝากธนาคาร -ประเภทกระแสรายวัน 7,000 102,247 4,000 7,000
 -ประเภทออมทรัพย์ 145,300,055 120,130,366 31,233,765 19,523,361
 -ประเภทฝากประจำ 2,052,269 3,711,178 2,052,269 3,711,178
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 295,000,000 - 295,000,000 -
	 442,884,324 124,569,291 328,370,034 23,348,724

	
ณวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
(พ.ศ.2552:0.50ต่อปี)เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำมีอายุไม่เกิน3เดือนมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ
0.75ต่อปี(พ.ศ.2552:ร้อยละ0.75ต่อปี)ตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุครบกำหนดไม่เกิน1เดือนมีอัตราดอกเบี้ย
อยู่ที่ร้อยละ1.87-1.90ต่อปี

	

7. ลูกหนี้การค้า
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
ลูกหนี้การค้าส่วนที่เรียกเก็บแล้ว 	 	 	 	
-บุคคลภายนอก 87,351,659 81,116,976 87,231,819 81,276,992
-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ29.2) 156,930,257 156,975,708 139,645,495 155,388,803
รวมลูกหนี้การค้าส่วนที่เรียกเก็บแล้ว 244,281,916 238,092,684 226,877,314 236,665,7955
ลูกหนี้การค้าส่วนที่ยังไม่เรียกเก็บ 	 	 	 	
-บุคคลภายนอก - 8,478,448 - -
-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ29.2) 66,479,192 64,793,737 - -
รวมลูกหนี้การค้าส่วนที่ยังไม่เรียกเก็บ 66,479,192 73,272,185 - -
	 310,761,108 311,364,869 226,877,314 2,603,323,7505
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ลูกหนี้การค้า-ส่วนที่เรียกเก็บแล้วสามารถแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)
	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
ยังไม่ครบกำหนดชำระ 222,062,902 219,596,524 224,648,014 218,169,635
เกินกำหนดไม่เกิน3เดือน 21,192,632 7,447,279 1,202,918 7,447,279
เกินกำหนด3-6เดือน 688,631 7,626,225 688,631 7,626,225
เกินกำหนด6-12เดือน 337,751 3,360,944 337,751 3,360,944
เกินกำหนดมากกว่า12เดือน - 61,712 - 61,712
	 244,281,916 238,092,684 226,877,314 236,665,795

	

8. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
สินค้าสำเร็จรูป - 11,251 - 11,251
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 9,558,954 9,272,256 - -
	 9,558,954 9,283,507 - 11,251

	
	

9. สินทรัพย์โครงการ
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ได้อนุมัติโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
ขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกระยะเร่งด่วน ซึ่งรวมถึงโครงการวางท่อเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปอ่างเก็บ
น้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง โดยมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน 1,680 ล้านบาท โดย
แยกเป็นดังนี้	

ก) วงเงินส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนจำนวน 1,008 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้บริษัทได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้างวางท่อและอาคารประกอบและสัญญาว่าจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า
โดยมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 919 ล้านบาท โดยการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการกระทำ
การแทนภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทจะรับมอบงานและชำระเงินให้แก่
ผู้รับเหมาเมื่อบริษัทได้รับการโอนเงินจากกรมชลประทานเมื่อได้รับมอบงานก่อสร้างแล้ว

ข) ส่วนวงเงินที่เหลืออีกจำนวน 672 ล้านบาท ให้บริษัทดำเนินการจ่ายไปก่อนและกรมชลประทานจะ
ผ่อนชำระคืนภายหลังโดยหักจากค่าน้ำดิบทุกปีที่บริษัทซื้อจากกรมชลประทาน ซึ่งบริษัทได้จ่ายล่วง
หน้าไปแล้วทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 646.5 ล้านบาท (ประกอบด้วยมูลค่าท่อจำนวน 642 ล้านบาท
และส่วนควบจำนวน4.5ล้านบาท)และแสดงในรายการบัญชีสินทรัพย์โครงการ
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ต่อมาภายหลังกรมชลประทานได้ทำหนังสือถึงบริษัทแจ้งความประสงค์จะซื้อทรัพย์สินที่เกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวโดยวิธีพิเศษ และเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทและ
กรมชลประทานได้ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการฯดังกล่าวมูลค่า
สัญญาเป็นราคารวมทั้งสิ้น1,677ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อวันที่ 2 เมษายนพ.ศ. 2553บริษัทได้ส่งมอบทรัพย์สินโครงการฯดังกล่าวให้แก่กรมชลประทาน
และได้รับชำระเงินจากกรมชลประทานทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่8เมษายนพ.ศ.2553และบันทึกเป็น
รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการจำนวน 1,567 ล้านบาท และต้นทุนในการขายสินทรัพย์
โครงการจำนวน1,507ล้านบาท

	

10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
ลูกหนี้อื่น(หมายเหตุ29.2และ30.6) 45,722,408 2,833,663 2,200,408 2,833,663
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 12,997,309 11,478,625 10,784,398 9,089,432
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด 17,619,850 11,550,200 13,760,766 8,208,024
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 4,853,639 9,594,726 - -
อื่นๆ 13,805,140 11,097,670 11,941,100 10,551,277
	 94,998,346 46,554,884 38,686,672 30,682,396

	
	

11 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2553บริษัทมีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำจำนวนเงินรวมประมาณ2.1
ล้านบาท(พ.ศ.2552:9.1ล้านบาท)ที่วางไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารพาณิชย์ในการออกหนังสือ
ค้ำประกันธนาคารให้แก่กลุ่มบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่30.4
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553และพ.ศ. 2552 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
บริษัทมีรายละเอียดดังนี้

	

ชื่อบริษัท
ประเภท
ธุรกิจ

ประเทศ
ที่จด

ทะเบียน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ
พ.ศ.
2553	

พ.ศ.
2552	

พ.ศ.
2553	

พ.ศ.
2552	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทวอเตอร์
เทรดส์แอนด์
เซอร์วิสเซสจำกัด

ขาย
เครื่อง

จำหน่าย
น้ำดื่ม

อัตโนมัติ
ประเทศ
ไทย

												
- 5	

												
- 100	 - 4,999,930 - -

บริษัทยูนิ
เวอร์แซล
ยูทีลิตี้ส์จำกัด

ผลิตและ
จำหน่าย

น้ำ
ประปา

ประเทศ
ไทย 510	 510	 100	 100	 510,000,000 510,000,000 28,560,000 30,039,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	 	 510,000,000 514,999.930 28,560,000 30,039,000
หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	 	 - (3,500,000) 	 	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ 	 	 510,000,000 511,499,930 	 	
	 	 	 	 	 	 	

เมื่อวันที่ 20ตุลาคมพ.ศ.2552ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทได้มีมติให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่
1ตุลาคมพ.ศ.2551ถึงวันที่31สิงหาคมพ.ศ.2552ในอัตราหุ้นละ0.589บาทรวมเป็นเงิน30.04ล้านบาท
โดยมีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนรวม5งวดงวดละ6ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนพ.ศ.2552ถึง
วันที่31มีนาคมพ.ศ.2553

เมื่อวันที่ 29ตุลาคมพ.ศ. 2552ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 10/2552มีมติอนุมัติการเลิกกิจการ
ของบริษัทวอเตอร์ เทรดส์แอนด์ เซอร์วิสเซสจำกัด(WTS)โดยบริษัทWTSเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหาร
โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญชุมชนปัจจุบันWTS ได้จดทะเบียนการเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่
24พฤศจิกายนพ.ศ.2552และได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2553ซึ่งบริษัทได้
รับเงินคืนจำนวน1.67ล้านบาทเมื่อวันที่28เมษายนพ.ศ.2553

เมื่อวันที่19เมษายนพ.ศ.2553ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทยูนิเวอร์เซลยูทีลิตี้ส์จำกัดมีมติอนุมัติจ่าย
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ0.162บาทรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น8.26ล้านบาทโดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล
แล้วเมื่อวันที่30เมษายนพ.ศ.2553

��



เมื่อวันที่ 28 กันยายนพ.ศ. 2553ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์ จำกัดมีมติอนุมัติจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลา6เดือนสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนพ.ศ.2553ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ0.398บาทรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน20.30ล้านบาท โดยบริษัทย่อย
ดังกล่าวจ่ายเงินปันผลแล้วในเดือนธันวาคมพ.ศ.2553

	

13. เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 85,387,500 85,387,500 85,387,500 85,387,500
การลงทุนเพิ่มขึ้น 6,082,800 - 6,082,800 -
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 91,470,300 85,387,500 91,470,300 85,387,500
	 	 	 	 	

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่
ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
เงินลงทุนระยะยาว 	 	 	 	
เงินลงทุนทั่วไป 	 	 	 	
-บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด 91,470,300 85,387,500 91,470,300 85,387,500
-กิจการร่วมค้ายูยูอีอีไอ - 90,000 - -
	 91,470,300 85,477,500 91,470,300 85,387,500
หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน - (90,000) - -
	 91,470,300 85,387,500 91,470,300 85,387,500
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 91,470,300 85,387,500 91,470,300 85,387,500
 	 	 	 	

	
บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด

ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2552บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนของบริษัท เอ็กคอมธาราจำกัดซึ่ง
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและขายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาคเงินลงทุนดังกล่าวจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงตามราคาทุนจำนวน85.4ล้านบาทและคิด
เป็นอัตราร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553	
บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กคอมธาราจำกัด จำนวน304,140หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคามูลค่าหุ้น
ละ20บาทเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น6.08ล้านบาททำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเพิ่มจากร้อยละ15.00เป็น
ร้อยละ15.88

	

��



ในปีพ.ศ.2553บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัดมีมติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังนี้

	 	 เงินปันผลต่อหุ้น จำนวนเงินรวม 	
การประชุม วันที่ประชุม บาท ล้านบาท วันที่จ่าย

	 	 	 	 	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 19เมษายนพ.ศ.2553 0.84 4.6 29เมษายนพ.ศ.2553
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 25มิถุนายนพ.ศ.2553 0.77 4.2 14กรกฎาคมพ.ศ.2553
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 16กันยายนพ.ศ.2553 0.78 4.3 29กันยายนพ.ศ.2553
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 23พฤศจิกายนพ.ศ.2553 0.75 4.1 14ธันวาคมพ.ศ.2553

กิจการร่วมค้ายูยูอีอีไอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินลงทุนระยะยาวในกิจการร่วมค้า ยูยูอีอีไอ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจการบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 15 และมี
ราคาทุน90,000บาทในเดือนธันวาคมพ.ศ.2552ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติการปิด
กิจการร่วมค้าดังกล่าว กิจการร่วมค้าดังกล่าวได้มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และกรมสรรพากรได้มีการขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเมื่อวันที่	
2สิงหาคมพ.ศ.2553

14 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
(หน่วย:บาท)

	

งบการเงินรวม

ที่ดิน โรงสูบน้ำ อาคาร

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินอาคาร
และอาคารเช่า

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

อุปกรณ์
สำนักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

ราคาทุน 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

หักค่าเสื่อมราคาสะสม - (100,383,500) (69,629,468) (39,395,228) (1,023,626,676) (192,774,347) (3,251,024) - (1,429,060,243)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 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

ซื้อสินทรัพย์ - - 400,000 11,677,470 33,522,002 7,380,517 - 302,415,138 355,395,127

โอนสินทรัพย์ 8,089,375 13,403,334 2,887,313 51,527,849 107,219,446 2,600,000 - (185,727,317) -

จำหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ - - (2,242,675) (445,241) (6,746,685) (2,740,651) (59,990) (119,521) (12,354,763)

ค่าเสื่อมราคา - (13,906,089) (30,407,057) (14,686,631) (171,940,395) (47,229,567) (1,724,640) - (279,894,379)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 367,656,281 418,715,083 621,696,156 118,173,907 4,993,863,696 107,878,112 3,298,166 144,549,039 6,775,830,440

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

��



(หน่วย:บาท)
	 งบการเงินรวม
	

ที่ดิน โรงสูบน้ำ อาคาร

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินอาคาร
และอาคารเช่า

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

อุปกรณ์
สำนักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

	

	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ราคาทุน 367,656,281 533,004,672 721,523,794 172,245,759 6,140,155,103 300,589,278 6,062,175 144,549,039 8,385,786,101

หักค่าเสื่อมราคาสะสม - (114,289,589) (99,827,638) (54,071,852) (1,146,291,407) (192,711,166) (2,764,009) - (1,609,955,661)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 367,656,281 418,715,083 621,696,156 118,173,907 4,993,863,696 107,878,112 3,298,166 144,549,039 6,775,830,440

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 367,656,281 418,715,083 621,696,156 118,173,907 4,993,863,696 107,878,112 3,298,166 144,549,039 6,775,830,440

ซื้อสินทรัพย์ 21,380 - 13,179,977 3,664,018 8,859,009 14,240,779 - 1,335,049,894 1,375,015,057

โอนสินทรัพย์ 5,537,491 14,960,209 2,308,483 47,980,502 89,814,507 6,004,135 - (166,605,327) -

จำหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ - - (114,966) - (12,680,345) (1,906,568) (297,180) (3,370,151) (18,369,210)

ค่าเสื่อมราคา - (16,814,585) (31,754,943) (18,682,988) (228,247,213) (44,761,935) (1,282,132) - (341,543,796)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 373,215,152 416,860,707 605,314,707 151,135,439 4,851,609,654 81,454,523 1,718,854 1,309,623,455 7,790,932,491

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ราคาทุน 373,215,152 547,964,881 737,012,253 223,890,279 6,224,093,868 316,200,208 5,494,263 1,309,623,455 9,737,494,359

หักค่าเสื่อมราคาสะสม - (131,104,174) (131,697,546) (72,754,840) (1,372,484,214) (234,745,685) (3,775,409) - (1,946,561,868)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 373,215,152 416,860,707 605,314,707 151,135,439 4,851,609,654 81,454,523 1,718,854 1,309,623,455 7,790,932,491

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

(หน่วย:บาท)

	

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน โรงสูบน้ำ อาคาร

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินอาคาร
และอาคารเช่า	

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

อุปกรณ์
สำนักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

ราคาทุน 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

หักค่าเสื่อมราคาสะสม - (95,628,698) (69,629,468) (37,418,114) (978,936,417) (178,396,903) (900,554) - (1,360,910,154)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 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

ซื้อสินทรัพย์ - - 400,000 11,013,531 26,675,463 4,877,548 - 287,694,247 330,660,789

โอนสินทรัพย์ - 22,571,475 2,887,313 51,527,849 98,051,305 2,600,000 - (177,637,942) -

จำหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ - - (2,242,675) (445,241) (6,690,326) (2,536,357) - (119,521) (12,034,120)

ค่าเสื่อมราคา - (15,306,320) (30,407,057) (13,929,063) (154,897,594) (43,507,067) (767,786) - (258,814,887)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 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

	

	

��



(หน่วย:บาท)

	

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน โรงสูบน้ำ อาคาร

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินอาคาร
และอาคารเช่า

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

อุปกรณ์
สำนักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2552

ราคาทุน 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

หักค่าเสื่อมราคาสะสม - (110,935,018) (99,827,638) (51,337,170) (1,084,595,269) (175,373,075) (1,668,340) - (1,523,736,510)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553

ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 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

ซื้อสินทรัพย์ 21,380 - 13,179,977 3,507,719 6,424,424 12,170,301 - 1,285,565,005 1,320,868,806

โอนสินทรัพย์ 5,537,491 14,960,210 2,308,483 47,960,505 68,070,955 5,318,180 - (144,155,824) -

จำหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ - - (114,966) - (12,679,611) (1,835,450) - (3,370,152) (18,000,179)

ค่าเสื่อมราคา - (16,091,660) (31,754,943) (17,863,491) (211,741,948) (41,309,130) (741,745) - (319,502,917)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 322,756,311 410,099,750 605,314,707 147,721,363 4,733,329,021 74,861,068 1,471,924 1,275,956,552 7,571,510,696

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553

ราคาทุน 322,756,311 537,126,428 737,012,254 216,922,024 6,027,849,749 291,976,788 3,882,009 1,275,956,552 9,413,482,115

หักค่าเสื่อมราคาสะสม - (127,026,678) (131,697,547) (69,200,661) (1,294,520,728) (217,115,720) (2,410,085) - (1,841,971,419)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 322,756,311 410,099,750 605,314,707 147,721,363 4,733,329,021 74,861,068 1,471,924 1,275,956,552 7,571,510,696

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว
แต่ยังคงใช้งานอยู่ราคาทุนจำนวน442.9ล้านบาทและ416.2ล้านบาทตามลำดับ(พ.ศ.2552:392.6ล้าน
บาทและ371.8ล้านบาทตามลำดับ)

ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ. 2553กลุ่มบริษัทและบริษัทมียานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีคิดเป็นจำนวนเงิน 6.0 ล้านบาทและ 5.8 ล้านบาทตามลำดับ
(พ.ศ.2552:4.9ล้านบาทและ3.9ล้านบาทตามลำดับ)

ต้นทุนการกู้ยืมจำนวน9.78ล้านบาท(พ.ศ.2552:ไม่มี)เกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเฉพาะเพื่อสร้างโครงการวาง
ท่อโครงการหนึ่งและได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมอยู่ในการซื้อสินทรัพย์

��



15. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน-สุทธิ
(หน่วย:บาท)

	

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภายใต้

สัญญาสัมปทาน/บาท งานระหว่างก่อสร้าง/บาท รวม/บาท
	 	 	

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 
ราคาทุน 470,134,522 7,935,145 478,069,667
หักค่าเสื่อมราคาสะสม (87,687,631) - (87,687,631)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 382,446,891 7,935,145 390,382,036
	 	 	 	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 382,446,891 7,935,145 390,382,036
ซื้อสินทรัพย์ 13,250,887 29,617,829 42,868,716
โอนสินทรัพย์ 18,267,477 (18,267,477) -
ค่าเสื่อมราคา (25,942,334) - (25,942,334)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (16,790,000) - (16,790,000)
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 371,232,921 19,285,497 390,518,418
	 	 	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
ราคาทุน 501,652,886 19,285,497 520,938,383
หักค่าเสื่อมราคาสะสม (113,629,965) - (113,629,965)
หักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (16,790,000) - (16,790,000)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 371,232,921 19,285,497 390,518,418
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(หน่วย:บาท)

	

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภายใต้

สัญญาสัมปทาน/บาท
งานระหว่าง
ก่อสร้าง/บาท รวม/บาท

	 	 	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 371,232,921 19,285,497 390,518,418
ซื้อสินทรัพย์ 10,692,140 24,731,823 35,423,963
โอนสินทรัพย์ 35,396,159 (35,396,159) -
จำหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ (329,395) (185,000) (514,395)
ค่าเสื่อมราคา (28,188,689) - (28,188,689)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (1,400,000) - (1,400,000)
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 387,403,136 8,436,161 395,839,297
	 	 	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ราคาทุน 547,240,021 8,436,161 555,676,182
หักค่าเสื่อมราคาสะสม (141,646,885) - (141,646,885)
หักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (18,190,000) - (18,190,000)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 387,403,136 8,436,161 395,839,297
	 	 	 	

	

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานให้การประปาส่วนภูมิภาคเมื่อระยะ
เวลาสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง
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16. ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชี-สุทธิ
(หน่วย:บาท)

	

งบการเงินรวม
ต้นทุนการได้มา

ซึ่งสิทธิในสัมปทาน
รอตัดบัญชี

บาท	

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

บาท
รวม
บาท

	 	 	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 
ราคาทุน 234,835,194 350,896,200 585,731,394
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม (51,484,535) - (51,484,535)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 183,350,659 350,896,200 534,246,859
	 	 	 	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 183,350,659 350,896,200 534,246,859
ซื้อสินทรัพย์ - 48,411,201 48,411,201
โอนสินทรัพย์ 268,272,748 (268,272,748) -
ค่าตัดจำหน่าย (25,905,787) - (25,905,787)
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 425,717,620 131,034,653 556,752,273
	 	 	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
ราคาทุน 503,107,942 131,034,653 634,142,595
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม (77,390,322) - (77,390,322)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 425,717,620 131,034,653 556,752,273
	 	 	 	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 425,717,620 131,034,653 556,752,273
ซื้อสินทรัพย์ - 12,309,025 12,309,025
โอนสินทรัพย์ 132,486,334 (132,486,334) -
ค่าตัดจำหน่าย (26,743,488) - (26,743,488)
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 531,460,466 10,857,344 542,317,810
	 	 	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ราคาทุน 635,594,276 10,857,344 646,451,620
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม (104,133,810) - (104,133,810)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 531,460,466 10,857,344 542,317,810
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 	
ราคาทุน 201,205,413
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม (40,608,833)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 160,596,580
	 	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 	
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 160,596,580
ค่าตัดจำหน่าย (8,348,738)
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 152,247,842
	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 	
ราคาทุน 201,205,413
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม (48,957,571)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 152,247,842
	 	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 	
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ 152,247,842
ค่าตัดจำหน่าย (8,348,738)
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ 143,899,104
	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 	
ราคาทุน 201,205,413
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม (57,306,309)
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 143,899,104
	 	
ระยะเวลาการตัดจำหน่ายคงเหลือ 	
31ธันวาคมพ.ศ.2552 18ปี3เดือน
31ธันวาคมพ.ศ.2553 17ปี3เดือน
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18. เจ้าหนี้การค้า
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
บุคคลภายนอก 76,486,126 55,091,720 13,696,822 14,354,373
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ29.2) 24,423,541 10,502,110 43,873,046 49,695,482
	 100,909,667 65,593,830 57,569,868 64,049,855
	 	 	 	 	

	

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
19.1 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 369,000,000 - 369,000,000
	 - 369,000,000 - 369,000,000
	 	 	 	 	

ณวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2552 ตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.95 ต่อปี ครบกำหนดชำระคืน	
ในเดือนมกราคมพ.ศ.2553

19.2 ตั๋วแลกเงิน
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
มูลค่าหน้าตั๋ว 555,000,000 - 555,000,000 -
หักส่วนลดจากมูลค่าหน้าตั๋ว (2,412,087) - (2,412,087) -
เงินกู้ตั๋วแลกเงิน-สุทธิ 552,587,913 - 552,587,913 -
	 	 	 	 	

	

ณวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553บริษัทมีหนี้สินจากการออกตั๋วแลกเงินให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็นการกู้ยืม
เงินสำหรับลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตั๋วแลกเงินเป็นประเภทไม่มีหลักประกันมีอายุประมาณ6เดือน
และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.51-2.14ต่อปี
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
ครบกำหนดภายในไม่เกิน1ปี 2,897,522 3,161,140 2,897,522 2,660,016
ครบกำหนดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน5ปี 2,493,627 1,380,552 2,493,627 1,380,552
	 5,391,149 4,541,692 5,391,149 4,040,568
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญา 	 	 	 	
เช่าการเงิน (85,857) (284,591) (85,857) (258,633)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,305,292 8,798,793 5,305,292 7,822,503
	 	 	 	 	

	

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
ครบกำหนดภายในไม่เกิน1ปี(ส่วนหมุนเวียน) 2,823,812 2,948,681 2,823,812 2,473,515
ครบกำหนดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน5ปี 	 	 	 	
(ส่วนไม่หมุนเวียน) 2,481,480 1,308,420 2,481,480 1,308,420
	 5,305,292 4,257,101 5,305,292 3,781,935
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552

	 	 	 	 	
ยอดคงเหลือณวันที่1มกราคม 1,915,568,000 2,746,784,000 1,350,000,000 2,500,000,000
บวกกู้เพิ่ม 278,000,000 364,500,000 204,000,000 -
หักจ่ายคืนเงินกู้ (187,755,474) (1,195,716,000) (100,000,000) (1,150,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,005,812,526 1,915,568,000 1,454,000,000 1,350,000,000
	 	 	 	 	

	

	 	 วงเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 วงเงิน พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บาท บาท บาท บาท
	 	 	 	 	 	 	 	
ส่วนของบริษัท 	 	 	 	 	 	 	
ก) 1,500 - - 1,250,000,000 1,350,000,000 1,250,000,000 1,350,000,000
ข) 1,000 967.0 1,000.0 33,000,000 - 33,000,000 -
ค) 1,700 1,529.0 1,700.0 171,000,000 - 171,000,000 -
ส่วนของบริษัทย่อย 	 	 	 	 	 	 	
ก) 240	 - - 102,852,000 148,568,000 - -
ข) 200	 38.0 83.0 135,750,000 117,000,000 - -
ค) 300	 - - 284,210,526 300,000,000 - -
ง) 200	 171.0 200.0 29,000,000 - - -
รวม 5,140 2,705.0 2,983.0 2,005,812,526 1,915,568,000 1,454,000,000 1,350,000,000
หักส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 	 (373,406,060) (187,755,474) (250,000,000) (100,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี 1,632,406,466 1,727,812,526 1,204,000,000 1,250,000,000
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เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท

	
วงเงินกู้	
(ล้านบาท)

วันทำ
สัญญา

วัตถุประสงค์ ประเภท
ระยะ
เวลา

อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น เงื่อนไข

	 	 	 	 	 	 	 	 	

ก) 1,500 6ธันวาคม	
พ.ศ.2550

ชำระหนี้เงินกู้ ไม่มีหลักประกัน
โ ด ยมี ส ถ านะ
เท่าเทียมกับเจ้า
หนี้สามัญที่ไม่มี
ห ลั ก ป ร ะ กั น
และไม่ด้อยสิทธิ

7ปี เดือนที่ 1ถึง 36อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ4.80ต่อปีเดือนที่37ถึง60
อัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้น
ต่ำลบ 1.75 ต่อปี เดือนที่ 61 ถึง
เดือนสุดท้าย อัตราร้อยละของดอก
เบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ1.50ต่อปี

ชำระคืนเงินต้นทุก6เดือนรวม
13 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรก
ในเดือนที่ 12 ของสัญญา โดย
งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 6 ชำระคืน
งวดละ 50 ล้านบาท งวดที่ 7
ถึง งวดที่ 11 ชำระคืนงวดละ
200ล้านบาทงวดที่12ถึงงวด
ที่13ชำระคืนงวดละ100ล้าน
บาท

บริษัทต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึง
การดำรงอัตราส่วนหนี้
สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ในอัตราไม่เกิน 2 เท่า
และไม่ต่ำกว่า 0 เท่า
และอัตราส่วน DSCR
ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า
เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 	
ข) 1,000 22พฤษภาคม	

พ.ศ.2552
ลงทุนตาม
โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ท่อส่งน้ำดิบ
	

ไม่มีหลักประกัน
โ ด ยมี ส ถ านะ
เท่าเทียมกับเจ้า
หนี้สามัญที่ไม่มี
ห ลั ก ป ร ะ กั น
และไม่ด้อยสิทธิ

7ปี เดือนที่ 1 ถึง 12 อัตราร้อยละของ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ธนาคารคิดกับ
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีสำหรับการให้กู้
ยืมซึ่งมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่
เกิน 1ปี  เดือนที่ 13 ถึง 48 อัตรา
ร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ
ลบ1.75ต่อปี เดือนที่49ถึง เดือน
สุดท้ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ
ลบ 1 .50 ต่ อปี เมื่ อ วั นที่ 13
กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทมีการ
แก้ไขเป็นอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ3.45ต่อปีปีที่2ถึง
ปีที่3อัตราดอกเบี้ยร้อยละTHBFIX
บวก1.75ต่อปีปีที่4ถึงปีที่6อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ THBFIXบวก2.00
ต่อปี

ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนพร้อม
ดอกเบี้ยที่คงค้างชำระ (หากมี)
ให้แก่ผู้ให้กู้ภายใน 12 เดือน
นั บ จ า ก วั น ท ำ สั ญ ญ า	
เมื่ อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.
2553 บริษัทมีการแก้ไขการ
ชำระคืนเงินต้น โดยชำระคืน
ทุกๆ 6 เดือน รวม 10 งวด	
งวดละ 100 ล้านบาท ชำระ
งวดแรกสิ้นเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2554
	

บริษัทต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ รวมถึง
การดำรงอัตราส่วนหนี้
สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ในอัตราไม่เกิน 2 เท่า
และไม่ต่ำกว่า 0 เท่า
และอัตราส่วน DSCR
ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า
เป็นต้น
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
ค) 1,700 25สิงหาคม

พ.ศ.2552
ลงทุนในการ
ก่อสร้างระบบ
ท่อส่งน้ำ

ไม่มีหลักประกัน 10ปี ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 3.50ต่อปี ปีที่ 5 ถึง ปีที่ 7
อัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้น
ต่ำเฉลี่ยลบ2.25ต่อปีปีที่8ถึงปีที่
10 อัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้
ยืมขั้นต่ำเฉลี่ยลบ2.00ต่อปี

ชำระคืนเงินต้นทุก6เดือนรวม
16 งวด งวดละเท่าๆ กัน โดย
เริ่มชำระงวดแรกในวันสุดท้าย
ของเดือนที่ 30 นับจากวันเบิก
เงินกู้งวดแรก

ไม่มี
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เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย-บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด

	 วงเงินกู้
(ล้านบาท)

วันทำสัญญา วัตถุประสงค์ ประเภท ระยะ
เวลา

อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น เงื่อนไข

	 	 	 	 	 	 	 	 	
ก) 240	 24เมษายน

พ.ศ.2549
เพื่อลงทุนใน
โครงการผลิต
น้ำประปา
	

ไม่มีหลัก
ประกัน

7ปี เดือนที่1ถึง48อัตราร้อยละของดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ต่อปี เดือนที่ 49
เป็นต้นไป อัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้
ยืมขั้นต่ำลบ0.75ต่อปีต่อมาเมื่อวันที่11
ธันวาคมพ.ศ.2552มีการแก้ไขอัตราดอก
เบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 49 เป็นต้นไปเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ต่อปีจน
จบสัญญา

ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน
รวม 21 งวด งวดละเท่าๆ
กัน โดยเริ่มชำระงวดแรกใน
เดือนที่ 18 นับจากเดือนที่
ลงนามในสัญญาเงินกู้

บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการ
ดำรงอัตราส่วน DSCR ไม่
ต่ำกว่า1.25เท่าเป็นต้น
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
ข) 200	 15ธันวาคม

พ.ศ.2551
เพื่อลงทุนใน
กิจการประปา
	

ไม่มีหลัก
ประกัน

7ปี ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราร้อยละของดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ1.75ต่อปีปีที่5เป็นต้น
ไปอัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ
ลบ1.50ต่อปี

ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน
รวม 23 งวด งวดละเท่าๆ
กันโดยเริ่มชำระงวดแรก
ในเดือนที่ 18นับจากเดือน
ที่ลงนามในสัญญากู้เงิน

บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการ
ดำรงอัตราส่วนD/E ไม่เกิน
2เท่าและอัตราส่วนDSCR
ไม่ต่ำกว่า1.25เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย-บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด

	
วงเงินกู้	
(ล้านบาท)

วันทำสัญญา วัตถุประสงค์ ประเภท
ระยะ
เวลา

อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น เงื่อนไข

	 	 	 	 	 	 	 	 	

ค) 300	 16กันยายน
พ.ศ.2552

ชำระคืนเงิน	
กู้ยืมที่มีอยู่
เดิมกับ
บริษัท
	

ไม่มีหลัก
ประกัน

10ปี ปีที่1ถึงปีที่5อัตราร้อยละของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ 2.25
ต่อปีปีที่ 6 เป็นต้นไปอัตราร้อย
ละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ
2.00ต่อปี

ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวม
19งวดงวดละเท่าๆกันโดยเริ่ม
ช ำ ร ะ ง วดแรก ในวั นทำกา ร
สุดท้ายของเดือนที่ 12นับแต่วัน
ที่เบิกรับเงินกู้เป็นต้นไปให้เสร็จ
สิ้นภายใน10ปี

บ ริ ษั ท ย่ อ ย ต้ อ ง ปฏิ บั ติ ต า ม
เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการดำรง
อัตราส่วน DSCR ไม่ต่ำกว่า
1.25เท่าเป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 	
ง) 200	 11ธันวาคม

พ.ศ.2552
เพื่อลงทุนใน
กิจการ
ประปา
	

ไม่มีหลัก
ประกัน

10ปี ปีที่1ถึงปีที่5อัตราร้อยละของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ 2.25
ต่อปีปีที่ 6 เป็นต้นไปอัตราร้อย
ละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ
2.00ต่อปี

ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวม
18งวดงวดละเท่าๆกันโดยเริ่ม
ช ำ ร ะ ง วดแรก ในวั นทำกา ร
สุดท้ายของเดือนที่ 18นับแต่วัน
ที่เบิกรับเงินกู้เป็นต้นไปให้เสร็จ
สิ้นภายใน10ปี

บ ริ ษั ท ย่ อ ย ต้ อ ง ปฏิ บั ติ ต า ม
เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการดำรง
อัตราส่วน DSCR ไม่ต่ำกว่า
1.10เท่าเป็นต้น
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เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย-บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด

	 วงเงินกู้
(ล้านบาท)

วันทำสัญญา วัตถุประสงค์ ประเภท ระยะ
เวลา

อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น เงื่อนไข

	 	 	 	 	 	 	 	 	
ก) 240	 24เมษายน

พ.ศ.2549
เพื่อลงทุนใน
โครงการผลิต
น้ำประปา
	

ไม่มีหลัก
ประกัน

7ปี เดือนที่1ถึง48อัตราร้อยละของดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ต่อปี เดือนที่ 49
เป็นต้นไป อัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้
ยืมขั้นต่ำลบ0.75ต่อปีต่อมาเมื่อวันที่11
ธันวาคมพ.ศ.2552มีการแก้ไขอัตราดอก
เบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 49 เป็นต้นไปเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ 1.50 ต่อปีจน
จบสัญญา

ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน
รวม 21 งวด งวดละเท่าๆ
กัน โดยเริ่มชำระงวดแรกใน
เดือนที่ 18 นับจากเดือนที่
ลงนามในสัญญาเงินกู้

บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการ
ดำรงอัตราส่วน DSCR ไม่
ต่ำกว่า1.25เท่าเป็นต้น
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
ข) 200	 15ธันวาคม

พ.ศ.2551
เพื่อลงทุนใน
กิจการประปา
	

ไม่มีหลัก
ประกัน

7ปี ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราร้อยละของดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมขั้นต่ำลบ1.75ต่อปีปีที่5เป็นต้น
ไปอัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ
ลบ1.50ต่อปี

ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน
รวม 23 งวด งวดละเท่าๆ
กันโดยเริ่มชำระงวดแรก
ในเดือนที่ 18นับจากเดือน
ที่ลงนามในสัญญากู้เงิน

บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการ
ดำรงอัตราส่วนD/E ไม่เกิน
2เท่าและอัตราส่วนDSCR
ไม่ต่ำกว่า1.25เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

22. ทุนเรือนหุ้น
	
	 	 	 ส่วนเกิน (หน่วย:บาท)

	 จำนวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม

	 	 	 	 	
ต้นปีพ.ศ.2552 1,663,725,149 1,663,725,149 2,138,522,279 3,802,247,428
การออกหุ้น - - - -
ณสิ้นปีพ.ศ.2552 1,663,725,149 1,663,725,149 2,138,522,279 3,802,247,428
การออกหุ้น - - - -
ณสิ้นปีพ.ศ.2553 1,663,725,149 1,663,725,149 2,138,522,279 3,802,247,428
	 	 	 	 	

	
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีราคามูลค่าหุ้นละ1บาท(พ.ศ.2552:1บาท)หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็ม
มูลค่าแล้ว

	

23. ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า ได้แก่ ระบบท่อส่งน้ำและมาตรวัดน้ำ ซึ่งบริษัทรับโอนจากลูกค้าตั้งแต่ปี พ.ศ.
2540ตามสัญญาวางท่อส่งน้ำดิบและติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำบริษัทบันทึกเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์คู่กับบัญชี
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้าแสดงในส่วนผู้ถือหุ้นและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์

	

24. สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา116แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535บริษัทต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดัง
กล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552บริษัทได้จัดสรร
ทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

	

�0�



25. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีมีดังนี้

	
	

อนุมัติโดย
เงินปันผลรวม

บาท
เงินปันผลต่อหุ้น

บาท
	

วันที่จ่ายเงินปันผล
	 	 	 	 	
ปีพ.ศ.2553 	 	 	 	
เงินปันผลสำหรับปีพ.ศ.2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ

ปีเมื่อวันที่19มีนาคมพ.ศ.
2553	

	
415,917,787

	
0.25

	
5เมษายนพ.ศ.2553

เงินปันผลระหว่างกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 	 	 	
ผลการดำเนินงานสำหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

เมื่อวันที่23สิงหาคมพ.ศ.
2553	

	 	 	

30มิถุนายนพ.ศ.2553 	 216,277,640 0.13 21กันยายนพ.ศ.2553
	 	 632,195,427 	 	
	 	 	 	 	

	
	 	

อนุมัติโดย
เงินปันผลรวม

บาท
เงินปันผล
ต่อหุ้น
บาท

	
วันที่จ่ายเงินปันผล

ปีพ.ศ.2552 	 	 	 	
เงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม
พ.ศ.2550ถึงวันที่30
กันยายนพ.ศ.2551	

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เมื่อวันที่29มกราคมพ.ศ.2552

415,918,537 0.25 20กุมภาพันธ์พ.ศ.2552

เงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการดำเนินงานสำหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30มิถุนายนพ.ศ.2552

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2552	

166,367,415 0.10	 23กันยายนพ.ศ.2552	

	 	 582,285,952 	 	

	 	 	 	 	

	



26. รายได้อื่น
(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
รายได้ดอกเบี้ย 3,161,482 2,037,685 2,283,469 13,223,660
รายได้เงินปันผล(หมายเหตุ29.1) 17,267,095 18,505,785 45,827,091 48,544,781
อื่นๆ 21,079,694 32,045,330 18,281,115 17,259,218
	 41,508,271 52,588,800 66,391,675 79,027,659
	 	 	 	 	

	
	��0



27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 214,663,075 198,724,494 131,893,649 121,953,203
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 428,824,710 340,091,238 319,502,917 258,814,887
ค่าเช่าจ่าย 54,565,240 49,948,784 44,219,891 40,400,703
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 7,448,193 16,061,816 - -
ค่าไฟฟ้า 340,714,338 334,932,529 301,887,499 248,451,030
ซื้อน้ำดิบ 161,602,664 156,475,376 151,582,267 146,984,148
ค่าจ้างและบริการ 291,015,290 275,805,106 36,020,876 32,686,739
ค่าซ่อมบำรุง 53,537,093 45,556,541 33,483,876 29,209,559
ขาดทุนจากการด้อยค่าและลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ 	 	 	 	
และสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,645,003 17,720,496 245,003 4,340,496
ค่าบริหารกิจการ - - 186,605,005 169,803,465
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 34,604,368 21,650,029 32,095,002 18,816,040
ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์โครงการ 1,507,455,010 - 1,507,455,010 -
อื่นๆ 198,231,874 171,129,812 198,239,187 186,278,503
	 3,294,306,858 1,628,096,221 2,943,230,182 1,257,738,773
	 	 	 	 	

	

28. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

	
	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ(บาท) 908,553,615 807,270,583 827,099,919 728,025,109
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอก 	 	 	 	
ระหว่างปี(หุ้น) 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 0.55 0.49 0.50 0.44
	 	 	 	 	

	
กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีพ.ศ.2553และพ.ศ.2552

	

���



29. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรง
หรือทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอดกิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออก
เสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	
29.1 รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
รายได้จากการขายน้ำดิบ 	 	 	 	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	 	 	 	
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 767,885,161 706,150,587 767,885,161 706,150,587
การประปาส่วนภูมิภาค 577,137,564 555,117,610 577,137,564 555,117,610
บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) 55,654,932 8,645,056 55,654,932 8,645,056

บริษัทย่อย 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 110,903,298 108,132,147
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 	 	 	 	
บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด - 26,079,552 - 26,079,552
	 1,400,677,657 1,295,992,805 1,511,580,955 1,404,124,952
	 	 	 	 	
รายได้จากการขายน้ำประปา 	 	 	 	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	 	 	 	
การประปาส่วนภูมิภาค 529,499,097 466,304,780 56,729,534 54,443,866
รายได้จากการขายอื่น ๆ 	 	 	 	
บริษัทย่อย 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - - 207,750
	 	 	 	 	

	

���



(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	 	 	 	
การประปาส่วนภูมิภาค 107,985,628 168,227,479 - -
บริษัทย่อย 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 3,359,006 3,106,807
บริษัทวอเตอร์เทรดส์แอนด์ 	 	 	 	
เซอร์วิสเซสจำกัด - - - 44,550
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 	 	 	 	
บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด 51,331,152 37,484,654 - -
	 159,316,780 205,712,133 3,359,006 3,151,357
	 	 	 	 	
ดอกเบี้ยรับ 	
บริษัทย่อย 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - - 11,348,630
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
เงินปันผลรับ 	
บริษัทย่อย 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 28,559,996 30,038,996
บริษัทกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 	 	 	 	
บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด 17,267,095 18,505,785 17,267,095 18,505,785
	 17,267,095 18,505,785 45,827,091 48,544,781
	 	 	 	 	
รายได้อื่น 	
บริษัทย่อย 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 4,986,614 1,259,850
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ 
บริษัทย่อย 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 242,777,960 225,567,989
บริษัทวอเตอร์เทรดส์แอนด์ 	 	 	 	
เซอร์วิสเซสจำกัด - - - 206,955
	 - - 242,777,960 225,774,944
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รายได้จากการขายน้ำดิบใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

รายไดจ้ากการขายนำ้ประปารายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารและรายไดอ้ืน่ใชร้าคาทีต่กลงรว่มกนัตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา	

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ดอกเบี้ยรับคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ5.25ต่อปี

	
29.2 ยอดคงค้างณวันสิ้นปี

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
ลูกหนี้การค้าส่วนที่เรียกเก็บแล้ว 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	 	 	 	
การประปาส่วนภูมิภาค 80,648,034 75,559,897 54,226,827 75,559,897
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 67,939,271 67,112,828 67,939,271 67,112,828
บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) 3,604,828 3,345,236 3,604,828 3,345,236
บริษัทย่อย		 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 13,874,569 9,370,842
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 	 	 	 	
บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด 4,738,124 10,957,747 - -
	 156,930,257 156,975,708 139,645,495 155,388,803
	 	 	 	 	
ลูกหนี้ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	 	 	 	
การประปาส่วนภูมิภาค 61,846,408 64,793,737 - -
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 	 	 	 	
บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด 4,632,784 - - -
	 66,479,192 64,793,737 - -
	 	 	 	 	
รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	 	 	 	
การประปาส่วนภูมิภาค 	 	 	 	
-ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว 5,002,892 7,237,607 - -
-ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 11,609,751 19,387,032 - -
	 16,612,643 26,624,639 - -
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รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระ-ส่วนที่เรียกเก็บแล้วสามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 3,865,064 3,237,585 - -
ค้างชำระไม่เกิน3เดือน 1,137,828 4,000,022 - -
รวมรายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระ 	 	 	 	
-ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว 5,002,892 7,237,607 - -
เงินปันผลค้างรับ 	 	 	 	
บริษัทย่อย		 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - - 18,038,996
ลูกหนี้อื่น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	 	 	 	
การประปาส่วนภูมิภาค 11,780 8,602 - -
บริษัทย่อย		 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 1,077,248 1,510,860
	 11,780 8,602 1,077,248 1,510,860
	 	 	 	 	

(หน่วย:บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
เจ้าหนี้การค้า  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	 	 	 	
การประปาส่วนภูมิภาค 24,423,541 9,177,359 3,461,711 -
บริษัทย่อย		 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 40,411,335 49,695,482
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 	 	 	 	
บริษัทเอ็กคอมธาราจำกัด - 1,324,751 - -
	 24,423,541 10,502,110 43,873,046 49,695,482
เจ้าหนี้อื่น (แสดงรวมในหนี้สินหมุนเวียนอื่น) 
บริษัทย่อย		 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 2,792,261 77,246
บริษัทวอเตอร์เทรดส์แอนด์เซอร์วิสเซสจำกัด - - - 6,955
	 - - 2,792,261 84,201
เงินประกันการเช่ารับ 
บริษัทย่อย		 	 	 	 	
บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด - - 805,765 780,765
บริษัทวอเตอร์เทรดส์แอนด์เซอร์วิสเซสจำกัด - - - 12,430
	 - - 805,765 793,195
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29.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่
กรรมการและผู้บริหารซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นจำนวนเงิน 71.6
ลา้นบาทและ49.5ลา้นบาทตามลำดบั(พ.ศ.2552:70.2ลา้นบาทและ45.2ลา้นบาทตามลำดบั)	

	

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับโครงการงานก่อสร้าง
และวางท่อส่งน้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวนเงิน
1,177.0ล้านบาทและ1,094.5ล้านบาทตามลำดับ(พ.ศ.2552:1,823.1ล้านบาทและ1,770.8
ล้านบาทตามลำดับ)

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552
	 	 	 	 	
ภายใน1ปี 11.3 8.1 4.5 3.2
1ถึง5ปี 13.8 12.3 4.2 2.0
	 25.1 20.4 8.7 5.2

	

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อน้ำดิบและน้ำประปาและสัญญาบริการระยะยาว

30.3.1 ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อน้ำดิบ
จากกรมชลประทานในอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

30.3.2 ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ
น้ำดิบและน้ำประปาจากบริษัทเอกชน ตามเงื่อนไขและอัตราที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ32.632.7และข้อ32.14

30.3.3 ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ที่จะต้องจ่ายในอนาคตจำนวนประมาณ 189.9 ล้านบาท และ 8.2 ล้านบาทตามลำดับ
(พ.ศ.2552:251.8ล้านบาทและ28.4ล้านบาทตามลำดับ)
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30.4 การค้ำประกัน

30.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่
ธนาคารในประเทศออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หนังสือค้ำประกันเกี่ยวกับการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักใน	
ภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลัง หนังสือค้ำประกันเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับการ
ประปาส่วนภูมิภาคและกับกรมชลประทานและหนังสือค้ำประกันเพื่อประมูลโครงการของ
บริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 266.1 ล้านบาทและ138.1ล้านบาทตามลำดับ (พ.ศ. 2552 :
จำนวน227.9ล้านบาทและ51.6ล้านบาทตามลำดับ)

30.4.2 ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553และพ.ศ.2552กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทย่อยสามแห่ง ในกรณีธนาคารในประเทศ
ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยภายในวงเงิน 200 ล้านบาทสำหรับการค้ำประกัน
หม้อแปลงไฟฟ้าค้ำประกันการผลิตและขายน้ำประปาประกันสัญญาบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำ

30.5 ค่าตอบแทนโครงการ

หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการปรับอัตราผล
ตอบแทนในโครงการท่อส่งน้ำ 2 โครงการ (“โครงการฯ”) ตามหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐดัง
กล่าวซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนในโครงการฯให้กับหน่วยงานของรัฐในเบื้องต้นเป็น
อัตราร้อยละของรายได้จากการขายน้ำดิบในโครงการฯตั้งแต่ปีที่เริ่มเข้าดำเนินการก่อนและหากการ
พิจารณาได้ข้อยุติในอัตราที่มากกว่าอัตราที่บริษัทได้ชำระค่าตอบแทนไว้แล้ว บริษัทจะต้องยินยอม
ชำระเพิ่มเติมจนครบถ้วนในครั้งเดียว หรือหากได้ข้อยุติในอัตราที่ต่ำกว่า หน่วยงานรัฐดังกล่าว
ยินยอมคืนส่วนที่ชำระไว้เกินโดยการหักกลบลบหนี้กับผลประโยชน์ตอบแทนในปีต่อๆไป

เมื่อวันที่ 8มกราคมพ.ศ.2553หน่วยงานรัฐดังกล่าวได้มีหนังสือถึงบริษัทแจ้งว่าการดำเนินการจัด
ให้บริษัทเช่า/บริหารโครงการฯข้างต้นรวมทั้งการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวต้องดำเนิน
การตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐพ.ศ. 2535
โดยคณะกรรมการตามมาตรา 13 มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและ
เจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัทให้ได้ข้อยุติก่อนแล้วจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ
ตามนัยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป และขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้ขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมคณะกรรมการตามมาตรา13จึงมอบหมายให้
หน่วยงานรัฐตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ขอหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา
ว่าการดำเนินการจัดให้บริหาร/เช่าต้องเริ่มดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 13 หรือมาตรา 6 ก่อน ต่อมา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือมายังหน่วยงานรัฐดังกล่าวว่า ไม่มีปัญหาข้อ
กฎหมายที่จะรับไว้พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายได้ ดังนั้นปัจจุบันจึงอยู่ในระหว่างการขอความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลัง
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กล่าวในวรรคก่อน30ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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30.6 ค่าปรับการส่งมอบงานล่าช้าและการส่งมอบน้ำไม่ถึงปริมาณขั้นต่ำ

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรีจังหวัดชลบุรีกับการประปาส่วน
ภูมิภาคในวันที่ 3 มิถุนายนพ.ศ. 2552 ซึ่งมีกำหนดที่จะต้องผลิตและขายน้ำประปาให้การประปา
ส่วนภูมิภาคภายในวันที่1ธันวาคมพ.ศ.2552ดังนั้นบริษัทย่อยจึงได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเพื่อนำน้ำประปามาขายให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาคตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทเอกชนรายดังกล่าวไม่
สามารถก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาที่บริษัทย่อยจะต้องขายน้ำให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคทำให้บริษัทย่อยต้องจ่ายเงินชดเชยรายเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมพ.ศ. 2552ถึง
เดือนมีนาคมพ.ศ.2553และค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคมพ.ศ.2552จนถึงวันที่ ก่อสร้างแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 11 เมษายนพ.ศ. 2553 เป็นจำนวน 32.0 ล้านบาท แก่การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่ง
บริษัทย่อยได้ชำระแล้วทั้งจำนวนภายในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2553อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยสามารถ
เรียกเงินชดเชยและค่าปรับดังกล่าวรวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากบริษัทเอกชน โดย
หักกลบลบหนี้กับค่าน้ำประปาที่ทางบริษัทย่อยต้องซื้อจากบริษัทเอกชนดังกล่าวนั้นในทุกๆ เดือน ซึ่ง
บริษัทย่อยแสดงยอดคงเหลือหลังหักกลบลบหนี้จำนวน17.0ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้อื่นรวม
ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553

นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่บริษัทย่อยเริ่มส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคในวันที่ 12 เมษายนพ.ศ. 2553
บริษัทย่อยส่งมอบน้ำได้ไม่ถึงข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องส่งมอบในแต่ละวัน บริษัทย่อยจึงบันทึกเงิน
ชดเชยและค่าปรับไว้ในงบการเงินจนถึงวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2553จำนวน16.05ล้านบาทซึ่ง
การประปาส่วนภูมิภาคมีหนังสือมายังบริษัทย่อยเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยและค่าปรับจากการที่บริษัท
ย่อยไม่สามารถส่งมอบน้ำประปาได้ถึงตามปริมาณน้ำขั้นต่ำต่อวันดังกล่าว ตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2553 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62.1 ล้านบาท เนื่องจากใช้หลักการคำนวณที่
แตกต่างกันต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554การประปาส่วนภูมิภาคมีหนังสือแจ้งมายังบริษัท
ย่อยว่าได้มีการทบทวนการคิดเงินค่าชดเชย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกผลต่างดังกล่าวเป็นหนี้สินเพิ่มเติมในงบการเงิน นอกจากนี้บริษัทย่อยยัง
สามารถเรียกร้องเงินชดเชยและค่าปรับดังกล่าวทั้งจำนวนที่ต้องจ่ายให้การประปาส่วนภูมิภาคได้จาก
บริษัทเอกชนตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง

	

31. คดีฟ้องร้อง
ณวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553และพ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทและบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในคดีความที่
วงเงินฟ้องร้องมีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

31.1 เมื่อวันที่28มีนาคมพ.ศ.2546บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยโดยบริษัทแห่งหนึ่งในคดีความทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินจากกรมบังคับคดี โดยบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 302.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่	
26 มกราคมพ.ศ. 2549 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมาโจทก์ได้ยื่น
อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ 22 มีนาคมพ.ศ. 2549และบริษัทได้ทำคำแก้อุทธรณ์
ของโจทก์แล้ว ซึ่งณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
และเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พ.ศ.2554ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นฝ่ายบริหารของ
บริษัทเห็นว่าหากผลของคดีเป็นที่สิ้นสุดจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทดังนั้นบริษัทไม่
ได้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้ในบัญชี
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31.2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคมพ.ศ. 2549บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถูกฟ้องเป็น
จำเลยร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งโจทก์ได้ร้องขอต่อศาลปกครองให้เพิกถอนกระบวนการ
คัดเลือกเอกชนให้ผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของสำนักงานประปา
ระยองและเมื่อวันที่ 16มีนาคมพ.ศ. 2550ศาลปกครองจังหวัดระยองได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอน
กระบวนการคัดเลือกเอกชนให้ผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้สำนักงานประปาระยองตามที่โจทก์ร้องขอ
นอกจากนั้นยังเพิกถอนสัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่การประปาที่สำนักงานประปา
ระยอง ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการคัดเลือกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การประปาส่วน
ภูมิภาคและบริษัทย่อยได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองระยองเมื่อวันที่ 12 เมษายนพ.ศ. 2550
และศาลปกครองจังหวัดระยองมีคำสั่งรับอุทธรณ์ พร้อมทั้งส่งคำอุทธรณ์ให้ศาลปกครองสูงสุดและ
ขณะนี้คดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน (สรุป
สำนวน) ในชั้นอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุดตามเลขรับที่ อ.278/50ทั้งนี้เนื่องจากการประปาส่วน
ภูมิภาคและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามสัญญาและมีสิทธิหน้าที่ต่อกันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อไป
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเห็นว่าบริษัทย่อยจะไม่ได้รับความเสีย
หายจากการยกเลิกสัญญา เนื่องจากกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาการประปาส่วนภูมิภาคจะต้องจ่าย
เงินชดเชยต้นทุนการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทย่อยได้จ่ายไปดังนั้น
บริษัทย่อยไม่ได้มีการบันทึกตั้งสำรองในบัญชี

31.3 เมื่อวันที่20ตุลาคมพ.ศ.2551บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยโดยบริษัทแห่งหนึ่งในคดีความทางกฎหมาย
คดีหมายเลขดำที่ 5930/2551 เกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อ
ศาลแพ่งสั่งให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน40.2ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมพ.ศ. 2551บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องกลับบริษัทรายดังกล่าวในคดีความทาง
กฎหมายและธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานให้บริษัทดังกล่าว
ตามคดีหมายเลขดำที่ 6848/2551 เกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยบริษัทได้ฟ้องต่อศาล
แพ่งสั่งให้จำเลยทั้งสองรายดังกล่าวร่วมชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน37.4ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26มกราคมพ.ศ. 2552ศาลแพ่งได้นัดชี้สองสถานคดีหมายเลขดำที่ 5930/2551อย่างไร
ก็ตามทนายความของบริษัท ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลนำคดีหมายเลขดำที่ 6848/2551 รวมกัน
เนื่องจากเป็นคดีที่เกิดจากข้อเท็จจริงเดียวกัน ศาลพิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้นำคดีมารวมกัน และ
นัดชี้สองสถานกำหนดแนวทางการพิจารณาคดีและสืบพยานในวันที่23มีนาคมพ.ศ.2552

เมื่อวันที่ 23มีนาคมพ.ศ. 2552ศาลแพ่งได้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2553และสืบพยานจำเลยในวันที่23-24กุมภาพันธ์พ.ศ.2553

เมื่อวันที่ 30กรกฎาคมพ.ศ. 2553ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 3169/2553และ
3170/2553สรุปได้ดังนี้

ให้คู่กรณีชำระค่าปรับเป็นเงิน 8.8 ล้านบาท และคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวน 2.1 ล้าน
บาทรวมทั้งค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างในช่วงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเงิน0.2ล้านบาทรวม
เป็นจำนวนเงิน11.1ล้านบาทให้แก่บริษัท

ให้บริษัทชำระค่างวดงานที่ 30 และ 31 ตามสัญญาเป็นเงิน 13.0 ล้านบาท ค่าจ้างงาน
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แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงิน7.0ล้านบาทคืนเงินประกันผลงานจำนวน3.8ล้านบาทรวมเป็นเงิน
23.8ล้านบาทและให้คืนหนังสือค้ำประกันทั้ง8ฉบับให้แก่คู่กรณี

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มอบหมายทนายความของบริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที่29ตุลาคมพ.ศ.2553ใน
ประเด็นหลักคือจำนวนเงินค่าปรับและค่าจ้างงานแก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท

อนึ่งบริษัทได้บันทึกหนี้สินไว้ในงบการเงินจำนวน 16.8 ล้านบาทสำหรับค่างวดงานก่อสร้างและเงินประกัน	
ผลงานโดยยังมิได้บันทึกส่วนค่าจ้างงานแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน7.0ล้านบาทซึ่งยังไม่มีข้อยุติ

31.4 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนพ.ศ. 2552บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถูกฟ้องเป็น
จำเลยโดยอดีตพนักงานของบริษัทย่อย ในคดีความทางกฎหมายแรงงานคดีหมายเลขดำที่ 3630/
2552 เกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทย่อย โดยโจทก์ได้ฟ้องต่อศาลแรงงานกลางให้
บริษัทย่อยชดเชยความเสียหายเป็นจำนวนเงิน36.9ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมพ.ศ. 2552 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องคดีโจทก์ และโจทก์ไม่ได้ยื่น
อุทรณ์ตามเวลาที่กำหนดคดีจึงถือเป็นที่สุดแล้ว

	

32 สัญญาที่สำคัญ
บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาที่สำคัญนอกเหนือจากสัญญาอื่นๆตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

บริษัท

32.1 เมื่อวันที่26ธันวาคมพ.ศ.2536บริษัทได้ทำสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำ
สายหลักในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลัง เป็นระยะเวลา30ปีนับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.
2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยบริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำให้
กระทรวงการคลังในอัตรา 2 ล้านบาทต่อปี หรือในปีใดเมื่อบริษัทมียอดขายน้ำดิบเกินกว่า 200ล้าน
บาท บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดขายน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ
หนองค้อและดอกกราย นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวแล้ว หากในปีใดบริษัทมีผล
ตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity) ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯจะจ่ายผล
ตอบแทนให้กับกระทรวงการคลังเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ของส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20ทั้งนี้อัตรา
ผลประโยชน์ตอบแทนรวมจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่บริษัทเช่าจาก
กระทรวงการคลังที่ได้มีการประเมินตามระยะเวลา

32.2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 บริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริหารกิจการประปาสัตหีบของการ
ประปาส่วนภูมิภาคกับบริษัท ยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เป็นระยะเวลา 10ปี โดย
บริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างบริหารจากยอดรายได้หลังหักค่าสิทธิและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
ในสัญญานอกจากนี้บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาต่อ
มาในวันที่ 18 ตุลาคมพ.ศ. 2547บริษัทได้เข้าทำการแก้ไขสัญญาดังกล่าวโดยตกลงให้บริษัทย่อย
ขยายการลงทุนไปยังสำนักงานประปาพัทยา และขยายระยะเวลาบริหารกิจการประปาสัตหีบเป็น
ระยะเวลา30ปีนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมพ.ศ.2544แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาให้สิทธิเช่า
บริหารและดำเนินกิจการระบบประปาสัตหีบระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัท
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32.3 เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ.2543บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด(“บริษัท
ย่อย”) เพื่อดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นระยะเวลา15ปีนับจากวันที่เริ่มซื้อขาย
น้ำประปาและกำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบน้ำประปา รวมทั้งบำรุงรักษา
ระบบน้ำประปาให้สามารถใช้งานตามปกติได้ดีอีกอย่างน้อย5ปีหลังสิ้นสุดอายุของสัญญานอกจาก
นี้บริษัทย่อยจะต้องโอนทรัพย์สินที่ได้ลงทุนทั้งหมดให้แก่บริษัทและ/หรือเทศบาลตำบลเกาะสีชังเมื่อ
ครบอายุสัญญาดำเนินกิจการประปาหรือสัญญาจ้างบริหารกิจการประปาแล้วแต่สัญญาใดจะสิ้นสุด
ก่อน โดยบริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าดำเนินกิจการให้แก่เทศบาล
ตำบลเกาะสีชังและบริษัทตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

32.4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด
(“บริษัทย่อย”) เพื่อดำเนินกิจการระบบประปาบ่อวินเป็นระยะเวลา 25ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทย่อย
ลงทุนก่อสร้างระบบประปาบ่อวินเแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทให้เริ่มจ่ายน้ำในเชิง
พาณิชย์ (วันที่ 11 มีนาคมพ.ศ. 2548) โดยบริษัทย่อยต้องจัดหาที่ดินและก่อสร้างระบบผลิตน้ำ
ประปาให้เพียงพอตลอดอายุสัญญาและโอนทรัพย์สินที่ได้ลงทุนทั้งหมดมอบให้แก่บริษัท และ/หรือ
เทศบาล เมื่อครบอายุสัญญาดำเนินกิจการประปา หรือสัญญาจ้างบริหารกิจการประปา แล้วแต่
สัญญาใดจะสิ้นสุดก่อน โดยบริษัทต้องจ่ายค่าจ้างในการบริหารกิจการประปาบ่อวินเป็นรายปีที่อัตรา
ร้อยละที่กำหนดไว้ในสัญญาของยอดรายได้ค่าน้ำประปาและค่าบริการรายเดือนเฉพาะส่วนที่
สามารถเรียกชำระจากผู้ใช้น้ำได้

ต่อมาเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2548บริษัทได้ทำสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและดำเนินกิจการประปา
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ่อวิน กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินบริษัทจึงได้ทำสัญญา
กับบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการระบบประปาบ่อวินฉบับใหม่ ลงวันที่ 14กรกฎาคมพ.ศ. 2549 โดย
ยกเลิกสัญญาฉบับลงวันที่11พฤษภาคมพ.ศ.2547

32.5 เมื่อวันที่7กรกฎาคมพ.ศ.2547บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัด(“บริษัท
ย่อย”) เพื่อการผลิตและขายน้ำประปา เพื่อสำนักงานประปาเกาะสมุย เป็นระยะเวลา 15ปี นับจาก
วันเริ่มส่งมอบน้ำประปา (วันที่ 12พฤษภาคมพ.ศ. 2548) โดยบริษัทย่อยจะต้องก่อสร้างระบบผลิต
น้ำประปาแบบReverseOsmosis โดยมีท่อส่งน้ำไปยังระบบท่อจ่ายน้ำประปาของผู้ซื้อในบริเวณที่
กำหนดและมีท่อส่งน้ำไปยังระบบท่อจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและขายน้ำประปาที่
ผลิตโดยระบบดังกล่าว

32.6 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ. 2550บริษัทได้ทำสัญญาซื้อน้ำดิบกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อจัดซื้อ
น้ำดิบโดยมีกำหนดระยะเวลาการซื้อน้ำดิบเป็นระยะเวลา 10 ปี ในปริมาณขั้นต่ำปีละ 10 ล้านลูก
บาศก์เมตร

32.7 เมื่อวันที่ 30 กันยายนพ.ศ. 2552บริษัทได้ทำสัญญาซื้อน้ำดิบกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อจัดซื้อ
น้ำดิบเป็นระยะเวลา10ปี ในปริมาณขั้นต่ำรอบปีการใช้น้ำที่ 1จำนวน6ล้านลูกบาศก์เมตรรอบปี
การใช้น้ำที่2จำนวน8ล้านลูกบาศก์เมตรและตั้งแต่รอบปีการใช้น้ำที่3เป็นต้นไปจำนวน10ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
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บริษัทย่อย

32.8 บริษัทประปาฉะเชิงเทรา จำกัด ได้ทำสัญญารับสัมปทานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการ
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคที่สำนักงานการประปาฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทราตามสัญญาลงวันที่ 9พฤศจิกายนพ.ศ. 2543มีกำหนดระยะเวลา 25ปี นับตั้งแต่วันที่
เริ่มซื้อขายน้ำประปา(วันที่1เมษายนพ.ศ.2546)

32.9 บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด ได้ทำสัญญารับสัมปทานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการ
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคที่สำนักงานการประปาบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราตามสัญญาลงวันที่ 9พฤศจิกายนพ.ศ. 2543มีกำหนดระยะเวลา 25ปี นับตั้งแต่วันที่
เริ่มซื้อขายน้ำประปา(วันที่1เมษายนพ.ศ.2546)

32.10 บริษัทประปานครสวรรค์ จำกัด ได้ทำสัญญารับสัมปทานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการ
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคที่สำนักงานการประปานครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ตามสัญญาลงวันที่ 7พฤศจิกายนพ.ศ. 2543มีกำหนดระยะเวลา 25ปี นับตั้งแต่วันที่
เริ่มซื้อขายน้ำประปา(วันที่1มีนาคมพ.ศ.2546)

32.11 บริษัทประปาฉะเชิงเทรา จำกัดและบริษัทประปาบางปะกง จำกัด ได้ทำสัญญาความชำนาญทาง
วิชาการกับAustralianWaterTechnologiesPTYLimitedแห่งประเทศออสเตรเลียตามสัญญาลง
วันที่1ธันวาคมพ.ศ.2543และบริษัทดังกล่าวได้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาให้บริษัทเอดับบลิวที
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“AWT”) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมพ.ศ. 2545 ทั้งนี้ บริษัทคู่
สัญญาตกลงที่จะให้ใช้ชื่อของบริษัทคู่สัญญาในการอ้างอิงและให้ความช่วยเหลือทางด้านความ
ชำนาญทางวิชาการในการดำเนินงานตามสัญญาสัมปทาน โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริการ
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการดังกล่าว ต่อมาบริษัท Sydney
WaterCorporation ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท AWTมีความประสงค์จะเลิกกิจการบริษัท AWT
และได้มีหนังสือรับรองให้กับบริษัทย่อยทั้งสองแห่งว่าจะรับช่วงการให้บริการต่างๆ ตามเงื่อนไข
สัญญาเดิมดังกล่าวต่อไปคณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นควรรับเงื่อนไขดังกล่าว โดยขอ
เจรจาลดหย่อนค่าตอบแทนดังกล่าวลง จากมูลค่าปัจจุบันของค่าตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตจำนวน52.35ล้านบาทเป็นการจ่ายค่าตอบแทนล่วงหน้าครั้งเดียวให้กับบริษัทAWTจำนวน
ไม่เกิน 18 ล้านบาทแทน ซึ่งผลการเจรจาเป็นประโยชน์กับบริษัทย่อยในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทย่อยจึงมีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่  18 มกราคมพ.ศ. 2554
บริษัทย่อยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีไว้ในงบการเงินรวมณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553

32.12 เมื่อวันที่15มีนาคมพ.ศ.2553บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัดได้ทำสัญญาจ้างผลิตน้ำประปา
และบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาและท่อส่งน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำประปาหลักเมือง จังหวัด
ราชบุรี และโรงงานผลิตน้ำประปาแพงพวยจังหวัดสมุทรสงครามกับบริษัท เอ็กคอมธาราจำกัดซึ่ง
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนพ.ศ. 2553 ครบกำหนด
สัญญาวันที่7เมษายนพ.ศ.2556

32.13 เมื่อวันที่14มีนาคมพ.ศ.2549บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัดได้ทำสัญญาผลิตน้ำประปาเพื่อ
ขายให้แก่การประปาที่สำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง กับการประปาส่วนภูมิภาค เป็นระยะ
เวลา25ปีนับจากวันที่เริ่มซื้อขายน้ำประปา(วันที่12กรกฎาคมพ.ศ.2549)โดยสัญญากำหนดให้
บริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ระบบส่งน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำประปาและ
ขยายกำลังการผลิตของระบบผลิตน้ำประปาเดิมที่สำนักงานประปาระยองมีอยู่ รวมทั้งบำรุงรักษา
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ระบบน้ำประปา รวมทั้งทำการใดๆที่เกี่ยวกับน้ำประปาแทนการประปาส่วนภูมิภาค โดยที่ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่บริษัทย่อยได้ลงทุนให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาส่วนภูมิภาคทันทีเมื่อดำเนินการ
ก่อสร้าง แล้วเสร็จ โดยบริษัทย่อยมีเพียงสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์เพื่อทำการผลิตและขายน้ำ
ประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคตลอดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งจะได้รับค่าน้ำประปาในอัตรา
ตามที่กำหนดในสัญญา

32.14 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมพ.ศ. 2552 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด  ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำ
ประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี กับ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีระยะ
เวลาตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาและจะสิ้นผลใช้บังคับเมื่อสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อ
สำนักงานประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี กับการประปาส่วนภูมิภาคสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
ทั้งนี้สัญญากำหนดให้บริษัทเอกชนดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาโดยไม่ต้องมอบ
กรรมสิทธิ์ให้บริษัทย่อยและราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาที่กำหนดในสัญญา

32.15 มื่อวันที่ 3มิถุนายนพ.ศ. 2552บริษัท ยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์ จำกัด  ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปา
เพื่อสำนักงานประปาชลบุรีจังหวัดชลบุรีกับการประปาส่วนภูมิภาคสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา20
ปี นับจากวันเริ่มซื้อขายน้ำประปาทั้งนี้สัญญากำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ
ประปา โดยไม่ต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้การประปาส่วนภูมิภาคและราคาซื้อขายเป็นไปตามที่กำหนด
ในสัญญา

32.16 เมื่อวันที่29ธันวาคมพ.ศ.2553บริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์จำกัดได้ทำสัญญาดำเนินการกิจการ
ระบบประปาอบต.หนองขามกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีกำหนดระยะเวลา25ปี นับ
แต่วันเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทย่อยจะต้องส่งมอบระบบ
ประปา อบต. หนองขาม และระบบที่บริษัทลงทุนเพิ่มเติม ตลอดจนทรัพย์สินที่บริษัทนำเข้ามาต่อ
เชื่อมไว้ในระบบประปาอบต.หนองขามทั้งหมดโดยไม่คิดมูลค่าใดๆให้แก่อบต.หนองขาม

	

33. เครื่องมือทางการเงิน
33.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้
การค้า เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวและเงินประกันผลงานกลุ่มบริษัทย่อมมีความ
เสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นแสดงหา
วิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้โดยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

33.1.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่าย
บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่
เหมาะสมดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้
สินเชื่อ ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทมีการกระจุกตัวที่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่จำนวนน้อยราย แต่
เนื่องจากลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวเป็นภาครัฐ ฝ่ายบริหารเห็นว่าความเสี่ยงด้านดังกล่าวอยู่ใน

���



ระดับต่ำ จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตาม
บัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

33.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
และเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2553สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มี
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)ได้ดังนี้

	

	

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

ภายใน
1ปี

มากกว่า1
ถึง5ปี

มากกว่า
5ปี

(พันบาท) (รอ้ยละตอ่ป)ี
สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 442,359 						525	 442,884 0.50-1.90
ลูกหนี้การค้า-ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว - - - - 244,282 244,282 -
รายได้ค่าบริการรอรับชำระจาก 	 	 	 	 	 	 	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-ส่วนที่เรียก 	 	 	 	 	 	 	
เก็บแล้ว - - - - 5,003 5,003 -
ลูกหนี้อื่น(แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ 	 	 	 	 	 	 	
หมุนเวียนอื่น) - - - - 44,587 44,587 -
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน - 2,076 - - - 2,076 1.10-1.70
	 - 2,076 - 442,359 294,397 738,832 	
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้การค้า - - - - 100,910 100,910 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 552,587 - - - - 552,587 1.51-2.14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 250,000 1,204,000 - 551,813 - 2,005,813 3.45-4.38
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - - - - 150,791 150,791 -
เงินประกันผลงาน - - - - 106,804 106,804 -
	 802,587 1,204,000 - 551,813 358,505 2,916,905 	
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	 งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 	 	 	 	

	 	 	 	
อัตราดอก
เบี้ย ไม่มี 	 	

	 ภายใน มากกว่า1 มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา 	 	

	 1ปี ถึง5ปี 5ปี
ตามราคา
ตลาด ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอก
เบี้ย

	 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน 	 	 	 	 	 	 	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 328,290 						80	 328,370 0.50-1.90
ลูกหนี้การค้า-ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว - - - - 226,877 226,877 -
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน - 2,076 - - - 2,076 1.10-1.70
	 - 2,076 - 328,290 226,957 557,323 	
หนี้สินทางการเงิน 	 	 	 	 	 	 	
เจ้าหนี้การค้า - - - - 57,570 57,570 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 552,587 - - - - 552,587 -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 250,000 1,204,000 - - - 1,454,000 3.45-4.38
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - - - - 129,795 129,795 -
เงินประกันผลงาน - - - - 85,257 85,257 -
	 802,587 1,204,000 - - 272,622 2,279,209 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	
33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่ม
บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบดุล ยกเว้นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2553คิดเป็นจำนวนเงิน1,801.8ล้านบาทและ1,790.7ล้านบาทตาม
ลำดับ(เฉพาะของบริษัท:1,250ล้านบาทและ1,272.1ล้านบาทตามลำดับ)

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการ
เงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่า	
ที่เหมาะสม

	

34 การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
ตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2552ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการ
จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการนำเสนอรายการงบการเงินใน
ปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้แล้ว การจัด
ประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)
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	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
	 ตามที่จัด ตามที่เคย ตามที่จัด ตามที่เคย
	 ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่ รายงานไว้
	 	 	 	 	
เจ้าหนี้การค้า - - 64,049,855 25,912,192
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - - 1,534,968 39,672,631
ต้นทุนขายน้ำดิบ 687,920,819 727,087,668 - -
ต้นทุนขายน้ำประปา 331,248,718 319,903,426 - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 239,889,074 212,067,517 - -
	 	 	 	 	

	



35 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ.2554ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24มีนาคมพ.ศ. 2554 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของปี
2553ในอัตราหุ้นละ0.38บาทรวมเป็นเงิน632.22ล้านบาททั้งนี้บริษัทโดยมติคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมพ.ศ. 2553 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำ
งวดครึ่งปีสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนพ.ศ.2553ไปแล้วในอัตราหุ้นละ0.13บาทเป็นเงิน216.28ล้านบาทซึ่ง
จ่ายเมื่อวันที่21กันยายนพ.ศ.2553และเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ0.25บาทรวมเป็นเงิน415.93
ล้านบาท  บริษัทจะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ของบริษัท
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งในปี 2553 ได้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประกอบด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO)และ
บริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น ร้อยละ 74.19 โดย บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง	
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันครบถ้วนแล้วใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ29เรื่องรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯที่เกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปในราคายุติธรรมและตามสภาพ

ตลาดในลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ	
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทำรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอนาคตบริษัทจะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

	

รายการระหว่างกัน
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553มีมติแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชี	
รับอนุญาตเลขที่ 3977หรือนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีสกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174หรือนายสุดวิณปัญญาวงศ์ขันติ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีงบประมาณ2553 เริ่มต้น	
1 มกราคม 2553 - สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท จำนวน 950,000 บาท	
(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)และรวมทั้งกลุ่มบริษัทจำนวน2,350,000บาท(สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

	

���



ชื่อบริษัท บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาการบริหารและจัดการแหล่งน้ำทางระบบท่อส่งน้ำดิบเพื่อจำหน่ายน้ำดิบแก่ผู้ใช้น้ำ	
 นอกจากนั้น บริษัทยังบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาดตลอดจนระบบท่อส่งน้ำ	
 ภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับตรวจซ่อม ซื้อ-ขาย อุปกรณ์และวัสดุที่	
 เกี่ยวกับการส่งน้ำทุกชนิด รวมทั้งรับเป็นที่ปรึกษาในการซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ เครื่องมือเครื่องจักร	
 ต่างๆและสามารถร่วมทุนกับเอกชนได้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่1ซอยวิภาวดีรังสิต5ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900
เลขทะเบียนบริษัท 0107539000316(เดิมเลขที่บมจ.632)
เว็บไซต์ www.eastwater.com
โทรศัพท์ (662)272-1600
โทรสาร (662)272-1601ถึง3
หุ้นสามัญของบริษัทณวันที่31ธันวาคม2553บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้
 ทุนจดทะเบียน1,663,725,149หุ้นมูลค่าหุ้นละ1.-บาทรวมมูลค่า1,663,725,149.-บาท
 ทุนชำระแล้ว1,663,725,149หุ้นมูลค่าหุ้นละ1.-บาทรวมมูลค่า1,663,725,149.-บาท
	

ข้อมูลทั่วไป

รายชื่อกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ชนิด 

ของหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

ชำระแล้ว  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (ยูยู) 
เลขที่1อาคารอีสท์วอเตอร์ชั้น23-25
ซอยวิภาวดีรังสิต5แขวงจอมพล
เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900
โทรศัพท์:(662)272-1688
โทรสาร:(662)272-1690ถึง2

บริหารกิจการประปา
และบริหารระบบบำบัด
น้ำเสียในรูปสัญญาสัมปทาน
สัญญาจ้างบริหารและ
สัญญาเช่าบริหาร

สามัญ 510	
	

100	

บริษัท วอเตอร์ เทรดส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
เลขที่1ซอยวิภาวดีรังสิต5แขวงจอมพล
เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900
โทรศัพท์:(662)272-1600
โทรสาร:(662)272-1602
หมายเหตุผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่1/2552เมื่อวันที่20พ.ย.2552มีมติเห็นชอบให้เลิก
กิจการบริษัทและชำระบัญชีเสร็จณวันที่25ก.พ.2553
ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงการเลิกกิจการกับกรมสรรพากร

ประกอบกิจการดูแลตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญ

สามัญ 5	 100	

บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด 
เลขที่1อาคารอีสท์วอเตอร์ชั้น23-25
ซอยวิภาวดีรังสิต5แขวงจอมพลเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร10900
โทรศัพท์:(056)256-690และ(662)272-1688
โทรสาร:(056)256-526และ(662)272-1690ถึง2

บริหารกิจการประปารวมถึง
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
ให้แก่สำนักงานประปา
นครสวรรค์และงานบริการ
ผู้ใช้น้ำ

สามัญ 40	 บจ.ยูยู
ถือหุ้นอยู่

99.9999875
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ชนิด 

ของหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

ชำระแล้ว  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด 
เลขที่1อาคารอีสท์วอเตอร์ชั้น23-25ซอยวิภาวดีรังสิต5
แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900
โทรศัพท์:(038)539-365-7และ(662)272-1688
โทรสาร:(038)539-368และ(662)272-1690ถึง2

บริหารกิจการประปารวมถึง
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
ให้แก่สำนักงานประปา
บางปะกงและงานบริการ
ผู้ใช้น้ำ

สามัญ 40	 บจ.ยูยู
ถือหุ้นอยู่

99.9999875

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด 
เลขที่1อาคารอีสท์วอเตอร์ชั้น23-25ซอยวิภาวดีรังสิต5
แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900
โทรศัพท์:(038)814-427ถึง9และ(662)272-1688
โทรสาร:(038)814-427และ(662)272-1690ถึง2

บริหารกิจการประปารวมถึง
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
ให้แก่สำนักงานประปา
ฉะเชิงเทราและงานบริการ
ผู้ใช้น้ำ

สามัญ 100	 บจ.ยูยู
ถือหุ้นอยู่
98.99997

บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด 
เลขที่222หมู่ที่5อาคารเอ็กโกถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210
โทรศัพท์:(662)998-5710
โทรสาร:(662)955-0937

ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา สามัญ 345	 15.88

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นสามัญ) 62อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์: (662)229-2800
โทรสาร: (662)359-1259
	
ผู้สอบบัญชี บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอสจำกัด
 179/79-80อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ชั้น15
 ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร
 กรุงเทพมหานคร10120
โทรศัพท์: (662)286-9999
โทรสาร: (662)286-5050
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รายชื่อผู้ถือหุ้น10อันดับแรก
ณ30ธันวาคม2553

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 

1	 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%

2	 บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) 311,443,190 18.72%

3	 NORBAXINC.,13 169,324,700 10.18%

4	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%

5	 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด 40,716,050 2.45%

6	 BNPPARIBASSECURITIESSERVICES,LONDONBRANCH 38,912,100 2.34%

7	 อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 22,584,300 1.36%

8	 อเบอร์ดีนโกรท 18,356,700 1.10%

9	 AMERICANINTERNATIONALASSURANCECOMPANY,LIMITED-TIGER 16,778,000 1.01%

10	 HSBC(SINGAPORE)NOMINEESPTELTD 16,670,800 1.00%

11	 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ(2,489ราย) 284,139,309 17.08%

	 จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00%
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆตามที่บริษัทเห็นสมควร

	

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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ทุกหยดน้ำ

สรางชีวิต

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Tel : 02-272-1600  Fax : 02-272-1601-3
www.eastwater.com


