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รายงานประจำาปี

“ วิสัยทัศน์ ก้าวไกล
    เติบโตไป อย่างยั่งยืน ”





PRODUCTIVE
WATER SOLUTION DEVELOPMENT

THE FIRM OF

องค์กรที่จัดการน�้าอย่างรู้คุณค่า

น�้า คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตบนผืนโลกทุกชีวิต ดังนั้นการจัดการทรัพยากร

น�้า ให้สามารถตอบสนองความต้องการแก่ทุกฝ่ายอย่างไม่มีที่ส้ินสุด จึงเป็นส่ิงที่เราตระหนักเป็น

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบัน มีความต้องการใช้และความต้องการน�้าเพิ่มขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ทั้ง

ทาง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยว ดังนั้นการจัดการทรัพยากรน�้า

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ลังคม และ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป



นิคมอุตสาหกรรม

อุปโภคบริโภค

โรงงานอุตสาหกรรมสถานีสูบน้ำ

สถานียกระดับน้ำ

กระบวนการสูบสงน้ำ
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นอกเหนือจากการจัดการทรัพยากรน�้าแล้ว เรายังมุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโต ให้กับองค์กร 

และพนกังาน  รวมถงึสร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัผูร่้วมลงทนุ  และขบัเคลือ่นบรษิทัสูก่ารเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ในภมูภิาคตะวนัออกของไทย  และพร้อมทีจ่ะขยายสูโ่ครงการต่างๆ 

ในอนาคต

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ประสบความส�าเร็จ 
ในการจัดการทรัพยากรน�้า

PROACTIVE
DETERMINATION 
TO BE SUCCESSFUL CORPORATE 





ยึดมั่นและส่งเสริมความเที่ยงตรง...
องค์กรแห่งความยุติธรรม

PROMOTING
EQUITY TOWARDS HIGH INTEGRITY 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานทุกคนจึงให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการก�ากับการดูแลที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีคุณธรรมในจิตใจ ด�าเนินงานอย่าง “โปร่งใส ซื่อสัตย์ 

รับผิดชอบ และสามารถแข่งขันได้”





ทรัพยากรบุคคล เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง อีสท์ วอเตอร์ 

จงึมุง่พฒันาพนกังานในองค์กรควบคูก่นัไปกบัการด�าเนนิธรุกจิ โดยส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นองค์กร 

เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน  โดยเฉพาะองค์

ความรู้เรื่องทรัพยากรน�้า และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สามารถใช้ในการ

ด�าเนนิธรุกจิ และสามารถผลกัดนันวตักรรมน้ีสูภ่ายนอก ตลอดจนสนบัสนนุการจดักจิกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ท�างานร่วมกันเป็นทีม และเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

ENDLESS

บคุลากรทีเ่ป่ียมไปด้วยความสามคัคี

SPIRIT OF TEAMWORK 



10 วิธีประหยัดน�้ำ
อย่างชาญฉลาด



• ใช้ฝักบัวดีกว่ำไหม?
	 หากเราอาบน�า้ในอ่างจะใช้น�า้ถงึ	110-200	ลติร	 
	 แต่ถ้าใช้ฝักบัวจะใช้น�้าเพียง	30	ลิตร	

• ใช้แก้วดีกว่ำ
	 รู้หรือไม่?	 การแปรงฟันโดยใช้แก้ว	 จะใช้น�้า 
	 เพยีง	0.5–1	ลติร	แต่ปล่อยให้น�้าไหล	จากก๊อก 
	 จะใช้น�้าถึง	20–30	ลิตรต่อครั้ง	

• กำรโกนหนวด 
	 โกนหนวดแล้วใช้ผ้าเชด็	ไม่เปลอืงกระดาษและ 
	 น�้า	ค่อยล้างเมื่อโกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

• กำรใช้ชักโครก 
	 การใช้ชักโครกจะใช้น�้าถึง	8–12	ลิตร	ต่อครั้ง	 
	 เพื่อการประหยัด	 ควรติดต้ังโถปัสสาวะและ 
	 โถส้วมแยกจากกันลดการใช้น�้า	

• กำรล้ำงถ้วยชำมภำชนะ 
	 กวาดคราบสกปรกออกก่อน	 แล้วค่อยล้างจะ 
	 ประหยดัน�้า	กว่าล้างจากก๊อกโดยตรง	ซึง่จะสิน้ 
	 เปลืองน�้า	9	ลิตร/นาที		

• กำรล้ำงผักผลไม้ อุปกรณ์ต่ำงๆ
	 ใช้ภาชนะรองน�้าเท่าที่จ�าเป็น	ประหยัดกว่าล้าง 
	 จากก๊อกแล้วปล่อยน�้าไหลผ่าน

• กำรซักผ้ำ 
 การเปิดน�้าทิ้งไว้ตลอดเวลาซักผ้าจะเสียน�้าถึง	 
	 9	ลิตร/นาที	

• ส�ำรวจก๊อกน�้ำบ่อยๆ
	 น�า้ทีร่ัว่ซมึตามก๊อก	ท�าให้สิน้เปลอืงโดยใช่เหตุ	 
	 หากยังไม่มีการซ่อมควรหาอุปกรณ์มารองน�้า 
	 แล้วมาไปใช้ประโยชน์ได้

• สปริงเกอร์ช่วยได้
	 รดน�้าต้นไม้โดยใช้สปริงเกอร์แทนสายยางจะ 
	 ช่วยประหยัดน�้าลงได้	

• น�้ำซักผ้ำรียูสได้
	 สามารถน�ามารดน�า้ต้นไม้ได้	เป็นการประหยัด 
	 น�้าไปในตัว
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 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  |        11

จุดเด่นในรอบปี

ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการสูบส่งนํ้ากับปริมาณนํ้าดิบที่สูบส่งให้ลูกค้าระหว่างปี 2547 - 2554

ปริมาณการใช้นํ้ารวม 

ความสามารถในการสูบส่งนํ้า  

อัตราความสามารถในการสูบส่งนํ้าต่อปริมาณ

ความต้องการ (หน่วย : เท่า) 

อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์

199.36

423

2.12

177.65

343

1.93

211.20

473

2.24

221.27

473

2.28

190.10

423

2.23

227.69

473

2.08

244.88

473

1.93

หมายเหตุ   *  โครงการวาท่อส่งนํ้าดิบหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกําหนดแล้วเสร็จในปี 2555 เพิ่มความสามารถ
    ในการสูบส่งนํ้า 105.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
รายการ

หมายเหตุ   * การคํานวณอัตราส่วนในปี 2553 ตัดรายการรายได้ ต้นทุน กําไร เเละผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องของโครงการวางท่อเชื่อมโยง
    จากอ่างเก็บนํ้าประแสร์ไป อ่างเก็บนํ้าคลองใหญ่ จังหวัดระยอง ออกจากการคํานวณเพื่อการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเฉพาะส่วนที่เป็น
     ผลการดําเนินงานปกติของบริษัท  
  ** เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายตามมติคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 20 กันยายน 2554 โดยยังไม่รวมเงินปันผลประจําปี 2554

หมายเหตุ   * ปี 2553 ตัดรายการรายได้ ต้นทุน กําไร และผลกระทบทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการวางท่อเชื่อมโยงจากอ่างเก็บนํ้าประแสร์ไป
    อ่างเก็บนํ้าคลองใหญ่ จ.ระยอง ออกจากการคํานวณ เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะส่วนที่เป็นผลการดําเนินงานปกติของบริษัท

แหล่งที่มาของรายได ้

(ล้านบาท)

รายได้รวมและกําไรสุทธิ
เปรียบเทียบ 2550-2554 
(ล้านบาท)

รายได้รวมและกําไรสุทธิ 5 ปี ย้อนหลัง*

60
224

766

2,261

42
232

716

2,118

56

282

636

1,904

80

143

541

1,673

28 

308

555

1,538

รายไดอื่นๆ (ลานบาท)

รายไดจากคาเชาเเละบร�การ (ลานบาท)

รายไดจากการขายน�ำประปา (ลานบาท)

รายไดจากการขายน�ำดิบ (ลานบาท)

60
224

766

2,261

42
232

716

2,118

56

282

636

1,904

80

143

541

1,673

28 

308

555

1,538

Miscellaneous (MB)

Rent and Service (MB)

Sale of Tap Water (MB)

Sale of Raw Water (MB)

2007               2008              2009            2010             2011

2,430

441 571 808

2,878

867

3,107

1,008

3,3102,437

2007                     2008                    2009                  2010                      2011

Net Pro�t

Total Income

2,430

441 571 808

2,878

867

3,107

1,008

3,3102,437

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี                     2547       2548      2549       2550      2551        2552        2553      2554*

261.51

473

1.81

3.50

0.33

0.25

18.13

9.36

4.46

1.09

3.55

0.33

0.25

22.98

9.58

4.86

0.97

3.18

0.49

0.35

28.04

12.96

8.73

0.44

3.63

0.44

0.35

30.92

12.96

8.63

0.35

4.17

0.61

0.12

30.45

14.88

9.76

0.55

3.91

0.55

0.12

32.75

14.25

9.84

0.49

3.59

0.34

0.25

23.45

10.70

5.97

0.56

3.47

0.31

0.25

25.30

10.09

5.87

0.52

3.98

0.55

0.38

27.87

13.41

9.46

0.49

3.74

0.50

0.38

30.20

12.83

9.66

0.41

  2550    2551    2552    2553*   2554   2550      2551      2552      2553*     2554

 

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)**

(%)

(ROE)(เท่า)

(ROA)(เท่า)

(D/E)(เท่า)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
มุง่สู่การเป็นผู้น�าด้านการจดัการน�า้อย่างมคีณุค่า เพือ่ความก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจ และสงัคมอย่างยัง่ยนื 

กลยุทธ์
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทได้ก�าหนด
กลยุทธ์ (Strategies) ให้สอดคล้องกันโดยก�าหนดให้
ครอบคลุม 4 ด้านส�าคัญ ได้แก่ 1) ด้านการเติบโตทางการเงิน
และการลงทุน 2) ด้านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
3) ด้านการจัดการ และ 4) ด้านการเรียนรู้การพัฒนาองค์กรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการเติบโตทางการเงินและการลงทุน

   1. ขยายการลงทุนในธุรกิจน�้าดิบ ประปาและน�้าเสีย
      1.1  ขยายการลงทุนในธุรกิจน�า้ พัฒนาธุรกิจ
           และพันธมิตร
      1.2  บริหารการเงินและต้นทุนเพื่อรองรับการลงทุน

ด้านการจัดการ

   2. ปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้บริการลูกค้ามีคุณภาพ
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
      2.1 ยกระดับการให้บริการจ่ายนํ้า 
      2.2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน
   3. บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการส่งจ่าย
น�้าให้กับลูกค้าอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
      3.1 เพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายระบบท่อส่งน�้า
      3.2 สร้างเสถียรภาพแหล่งน�้าดิบ

ด้านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

   4. ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความ
พึงพอใจอย่างต่อเนื่องของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      4.1 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
      4.2 ส่งเสริม พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
      4.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ด้านการเรียนรู้ การพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้พนักงานมีทักษะ
เชิงธุรกิจ ความรู้ ความช�านาญในธุรกิจด้านน�้าและเทคโนโลยี
สมัยใหม่
      5.1 พัฒนาและสรรหาบุคลากร เพ่ือเตรียมรองรับการพัฒนา

 ธุรกิจด้านน�า้ครบวงจร
      5.2 สร้างองค์ความรู ้ภายในองค์กร
  6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
      6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบบูรณาการ

 ในกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
      6.2 รักษาเสถียรภาพความปลอดภัยของข้อมูล และ
          ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

พันธกิจ
• ขยายการลงทนุธรุกิจประปา และน�า้เสยี เพือ่การเตบิโตของ
  บริษัทอย่างยั่งยืน
• รักษาการเติบโตของธุรกิจน�า้ดิบอย่างต่อเน่ือง
• ด�ารงไว้ซ่ึงการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อ
  ชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อม
• เสริมสร้างความเป็นผู้น�าและศูนย์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้านน�า้



สารจาก

ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการ

นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2554 ท่ีผ่านมา บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา
ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ได้ปรับกรอบกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของ
บริษัทให้มีความท้าทายย่ิงข้ึนเพ่ือรองรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต มุ่งเน้นในด้านการจัดหา
แหล่งน�้าให้พอเพียง การพัฒนาแหล่ง
น�้าใหม่ นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้พิจารณา
โอกาสในการขยายธุรกิจในด้านส่ิงแวดล้อม 
การบริหารจัดการน�า้เสีย การจัดการส่ิงแวดล้อม
และพลังงานทดแทน โดยการด�าเนินงาน
ร่วมกับพันธมิตรท่ีเช่ียวชาญ  

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร และการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท
ต้ังแต่ระดับนโยบายข้ึนไปให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพ่ือการก�ากับดูแลกิจการของกลุ่ม
บริษัทให้มีทิศทาง และเป้าหมายเป็นหน่ึงเดียว 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคคลร่วมกัน เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของ
กลุ่มบริษัท โดยบริษัทได้น�าเทคโนโลยี ERP
(Enterprise Resources Planning) ท่ีทันสมัย
มาใช้เ พ่ือลดขั้นตอนและต้นทุนในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บริษัทมีระบบงานที่มี
คุณภาพสูงพร้อมเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับสากล ในขณะเดียวกันบริษัทยังคง
รักษาระดับผลประกอบการให้ดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถประกาศจ่ายปันผล
ระหว่างกาลประจ�าปีงบประมาณ 2554 

การใช้กลยุทธ์ด้านการเงินเเละการลงทุน 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพิ่มขีดความ
สามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน ท่ีมี
ต้นทุนทางการเงินต�่า ประกอบกับการ

ควบคุมรายจ่าย ซ่ึงผลการด�าเนินงานท่ีโดดเด่น
ในปีที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของ
บริษัทได้เป็นอย่างดี

บริษัทยึดมั่นที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างย่ังยืนควบคู่ไปกับการดูแล
ส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชน อย่างต่อเน่ือง
โดยในปี 2554 บริษัทยังคงด�าเนินโครงการ
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา รวมทั้งได้จัดโครงการอื่นเพิ่มเติมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเหล่าน้ัน
สามารถเติบโตด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เช่น 
โครงการฝึกอบรม ซ่อมบ�ารุงดูแลรักษา
และบริหารกิจการประปาชุมชน เป็นต้น
นอกจากนั้นในช่วงปลายปี 2554 หลาย
จังหวัดในประเทศไทยได้รับผลกระทบ
ร้ายแรงจากปัญหาอุทกภัย ซึ่งบริษัทได้
ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบ
ภัยพิบัติดังกล่าว รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยได้จัดสรรงบประมาณ CSR 
บางส่วน เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของ
ผู้ที่ประสบอุกทกภัยดังกล่าว เช่น บริจาค
น�้าดื่มบรรจุขวด รถน�้าดื่มบริการเคลื่อนที่
และบริการติดต้ังตู้น�า้ด่ืมฟรีเพ่ือชุมชน บริเวณ
ที่ได้รบัความเดอืดร้อนในหลายพืน้ที ่ อีกทั้ง
น�าเครื่องสูบน�้าของบริษัทเข้าช่วยเหลือ
ส่วนราชการ เพือ่ช่วยผลกัดนัน�า้จากบรเิวณ
สถานีสูบน�้าคลองเขื่ิอนระบายสู่ปากน�้าให้
เร็วขึ้น เเละมีการย้ายเครื่องสูบน�้าไปช่วย
กรมชลประทานระบายน�้าโดยติดตั้งที่
สถานีสูบน�้าพระยาวิสูตร เเละสถานสีบูน�า้
นางหงส์ จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นต้น ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการด�าเนินโครงการที่
สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการก้าว
ไปพร้อมกนัของธรุกจิของบรษิทั สิง่แวดล้อม 

สังคม และชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถ
อยู่ร่วมกันในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าเบื้อง
หลังความส�าเร็จทั้งหลายของบริษัทนั้น
สามารถบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือของผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะผู้บริหาร
และกลุ่มพนักงานของบริษัทท่ีได้ร่วมกัน
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทก�าลังอย่างเต็ม
ความสามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการขับ
เคลื่อนน�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า
เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาเป็นบริษัท
ระดับสากลในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอ
ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทุกองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน
การด�าเนินงานและกิจการของบริษัทด้วยดี
มาโดยตลอด บริษัทขอให้ค�าม่ันว่าจะยึดม่ัน
ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่จะมุ่งม่ันบริหาร
งานด้วยจริยธรรมตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้เตบิโต เจรญิก้าวหน้าร่วมกัน
อย่างยั่งยืนตลอดไป
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คณะกรรมการบริษัท

เเละที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

3. นายพูลศักดิ์     ประณุทนรพาล   

1. นายชาญชัย     สุนทรมัฏฐ์   

2. นายสมชาย      ชุ่มรัตน์             

4. นายรังสรรค์     ศรีวรศาสตร์   

9. พล.ต.อ.วุฒิ      พัวเวส     

7. นายเพิ่มศักดิ์     รัตนอุบล   

8. นางอรุณี         อัครประเสริฐกุล   

6. นางมณฑา       ประณุทนรพาล   

10. นางสาวณารินี   ตะล่อมสิน     

13. นายนคร         จิรเศวตกุล      

12. นายสุรพล       พงษ์ทัดศิริกุล 

11. นายประพันธ์    อัศวอารี    5. นายวิเชียร       อุดมรัตนะศิลป์    

6
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ต�าแหน่ง
• กรรมการ (กรรมการอิสระ)
• ประธานคณะกรรมการก�าหนดเกณฑ์ และ   
  ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท และ
  พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  Utah State University, U.S.A.
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ
•  วปอ.รุ่น 2546*
ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค.54 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
1 พ.ย.53 - ปัจจุบัน 
• รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
  และรักษาการคณบดี 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
20 ต.ค.51 - 30 ก.ย.53 
• ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต.ค.51 -  ก.ย.53
• ประธานคณะกรรมการลุ่มน�้าทะเล
  ชายฝั่งตะวันออก
13 พ.ย.49 - 19 ต.ค.51 
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต.ค.47 - พ.ย.49 
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต.ค.43 - ก.ย.47 
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล      อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง   
• ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)
การศึกษา 
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

Middle Tennessee State 
University U.S.A.  

• รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค. 54 - ปัจจุบัน 
• ประธานคณะกรรมการ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
เม.ย.53 - ต.ค.54 
• กรรมการ ธนาคารออมสิน
2548 - 2550 
• อธิบดีกรมการปกครอง 
   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
การถือครองหุ้น EW
-ไม่มี-

ต�าแหน่ง
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
  และการลงทุน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ
• DCP 97/2008*
• RCP 15/2008*
• วปอ.รุ่น 2542*
ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค.54 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
2552 - 2553 
• กรรมการ 
  บริษัท เอ.ที.ซี.โมบาย จ�ากัด
2551-2553 
• ปลัดกระทรวงแรงงาน
2550-2551 
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
  กระทรวงมหาดไทย
• กรรมการ 
  การประปาส่วนภูมิภาค
2549-2550 
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ประธานคณะกรรมการ 
  การประปานครหลวง
2548-2549 
• ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2543-2548 
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การถือครองหุ้นEW  
-ไม่มี-

  นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์      อายุ 64 ปี   นายสมชาย  ชุ่มรัตน์              อายุ 61 ปี
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ต�าแหน่ง
• กรรมการ (กรรมการอิสระ)
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• วปอ. รุ่น 2549*
• นบส.1 รุ่น 42*
• บยส.รุ่น 10*
• ปปร.รุ่น13*
• วตท.10*
• บยป. 2*
• DCP 81/2006*
• ACP 26/2009*
• SFE 2/2008*
• IFFT Executive Program for Senior
  Management 2006*
ประสบการณ์ท�างาน
ก.พ. 54  - ปัจจุบัน 
• กรรมการ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า 
  ภาคตะวันออก
2553 - ปัจจุบัน 
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง 
  กระทรวงการคลัง
  กรรมการ 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  การเกษตร 
• กรรมการ
  กองทุนบ�าเหน็จ บ�านาญข้าราชการ
• กรรมการ และเลขานุการ 
  กองทุนให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
• กรรมการ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
• กรรมการติดตามและประเมินผล
  สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์       อายุ 56 ปี

ต�าแหน่ง   
• กรรมการ 
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�าหนดเกณฑ์ และประเมินผล 
  การด�าเนินงานของบริษัท และพิจารณา
  ค่าตอบแทน
การศึกษา 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต
  พัฒนบริหารศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• DCP 84 / 2007*
• วปรอ. รุ่น4818*
ประสบการณ์ท�างาน
ม.ค. 51 - ม.ค. 55 
• กรรมการ  
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
ม.ค. 51 - ม.ค. 55
• กรรมการ และ ผู้ว่าการ
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต.ค. 47 -  ธ.ค. 50 
• รองผู้ว่าการ 11 (ท่าเรืออุตสาหกรรม)
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  นางมณฑา  ประณุทนรพาล      อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง   
• กรรมการ
การศึกษา 
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอ.ไอ.ที) 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• DCP 94/2007*
ประสบการณ์ท�างาน
2554 - ปัจจุบัน
• รักษาการผู้ว่าการ 
  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ธ.ค. 54 - ปัจจุบัน  
• กรรมการ  
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
  ภาคตะวันออก
2552 - ปัจจุบัน  
• รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
2551 - ปัจจุบัน  
• กรรมการ
  องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.)
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  นายวิเชียร  อุดมรัตนะศิลป์   อายุ 59 ปี
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ต�าแหน่ง   
• กรรมการ (กรรมการอิสระ)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา 
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)
  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• วปอ.รุ่น 2545*
ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค.54  -  ปัจจุบัน  
• กรรมการ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
2552 - 2554  
• รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
2549 - 2552  
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  พล.ต.อ.วุฒิ  พัวเวส      อายุ 60 ปี

ต�าแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการก�าหนดเกณฑ์และประเมินผล 
   การด�าเนินงานของบริษัท  และพิจารณา
  ค่าตอบแทน
การศึกษา   
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
  เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• DCP  124/2009*
ประสบการณ์ท�างาน
24 มี.ค.54 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
มี.ค.54 - ปัจจุบัน 
• รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 
  บจ.เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
2544 - 2554  
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และธุรกิจ
  พลังงาน 
  บจ.เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
2537 - 2543  
• Vice President 
  งานก่อสร้างเครื่องกลไฟฟ้า
  ด้านอุตสาหกรรมและอาคาร
• ผู้จัดการโครงการ Steam Methame 
  Reformer Furnace บริษัท อิตัลไทย
  วิศวกรรม จ�ากัด
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  นายเพิ่มศักดิ์  รัตนอุบล    อายุ 58 ปี

ต�าแหน่ง
• กรรมการ (กรรมการอิสระ)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค.54 - ปัจจุบัน 
• กรรมการ  
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
2550 
• กรรมการบริหาร 
  บริษัท SEAB (Thailand) จ�ากัด 
2537-2549 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส
  ธนาคารทหารไทย  จ�ากัด (มหาชน)
2534-2537 
• ผู้อ�านวยการฝ่าย 
  ธนาคารเอเชีย  จ�ากัด (มหาชน)
2530-2534 
• รองผู้จัดการฝ่าย
  ธนาคารกรุงไทย  จ�ากัด (มหาชน)
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  นางอรุณี  อัครประเสริฐกุล       อายุ 62 ปี
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ต�าแหน่ง   
• กรรมการ
การศึกษา   
• รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Executive Coaching 
  University of California (Berkeley) USA.
• Orchestrating Winning Program 
  (OWP), IMD International, 
  Switzerland
• การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
  และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
  และองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบัน
  พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  ภาครัฐ (PDI) ( 2553 )
• DCP 101/2008*
• ACP 21/2007*
ประสบการณ์ท�างาน
พ.ค.51 - ปัจจุบัน
ม.ค.50 - ม.ค. 51 
• กรรมการ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก  
เม.ย. 50 - ปัจจุบัน  
• กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก  
มี.ค.50 - ปัจจุบัน
• กรรมการ 
  บจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
เม.ย. 52 – ปัจจุบัน  
• กรรมการ 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
พ.ค.50  -  ก.พ.55  
• กรรมการ 
  บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้ 
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

หมายเหตุ *

DCP :  Director Certification Program
RCP :   Role of the Chairman Program
ACP :  Audit Committee Program
SFE :   Successful Formulation 
        & Execution the Strategy
วปอ. :  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
       ราชอาณาจักร
วปรอ. :  หลักสูตรการป้องกันราช
         อาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
นบส. :  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
บยส. :  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
        ยุติธรรมระดับสูง
ปปร. : หลักสูตรการเมืองการปกครอง
        ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ
        นักบริหารระดับสูง
วตท. :  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
        สถาบันวิทยาการตลาดทุน
นปส. : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
บยป. : หลักสูตรนักบริหารยุติธรรม
        ทางปกครองระดับสูง
IFFT :  International Financial Fraud 
        Training Program from   
        International Revenue Service
        (IRS.) GEORGIA,USA.

  นายประพันธ์  อัศวอารี          อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการบริหารและการลงทุน
การศึกษา
• Management Information System
  Golden Gate University USA
• รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
  สาขาบริหารรัฐกิจ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค.54  - ปัจจุบัน 
• กรรมการ  
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
2553 - 2554 
• ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ส�านักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
2552 - 2553 
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
  การคลัง 
  ส�านักรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  นางสาวณารินี  ตะล่อมสิน       อายุ 45 ปี
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ต�าแหน่ง   
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
การศึกษา
• Post Graduate Diploma 
  Hydrological Engineering 
  (Dip.H.Delft), Netherlands 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  วิศวกรรมโยธา สาขาโครงสร้าง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างาน
เม.ย. 53 - ปัจจุบัน  
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
มี.ค.52 - ต.ค.54  
• กรรมการ 
  บจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
ก.พ.50 - ก.ย.50  
• รองผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ)
  การประปาส่วนภูมิภาค
ม.ค.50 - ก.พ.50  
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
  การประปาส่วนภูมิภาค
ส.ค.49 - ธ.ค.49  
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) 
  และรักษาการแทนผู้ว่าการ 
  การประปาส่วนภูมิภาค
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

ต�าแหน่ง   
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
การศึกษา 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 
  สาขาการปกครอง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• นปส.รุ่น 29*
• วปอ.2547*
ประสบการณ์ท�างาน
พ.ย. 54 - ปัจจุบัน  
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
  ภาคตะวันออก
1 ต.ค.53 - ปัจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
2552  
• ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2551
• ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2549
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2548
• ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การถือครองหุ้น EW  
-ไม่มี-

  นายนคร  จิรเศวตกุล   อายุ 64 ปี  นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล      อายุ 59 ปี



22        |  รายงานประจําปี 2554

ผู้บริหารบริษัท

3. นายน�าศักดิ์    วรรณวิสูตร   

1. นายประพันธ์   อัศวอารี   

2. นายเจริญสุข   วรพรรณโสภาค            

1

3 6
47

10

5 89

112
7. นายพจนา          บุญศิริ   

8. นางวิราวรรณ      ธารานนท์     

9. นางสาวดวงแก้ว    อึ้งศรีทอง    

5. นางธิดารัชต์   ไกรประสิทธิ์       

4. นางน�้าฝน      รัษฎานุกูล   

6. นายเชิดชาย    ปิติวัชรากุล

11. นางสาวกันยานาถ  วีระพันธุ์       

10. นายสมบัติ         อยู่สามารถ    
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7. นายพจนา          บุญศิริ   

8. นางวิราวรรณ      ธารานนท์     

9. นางสาวดวงแก้ว    อึ้งศรีทอง    

11. นางสาวกันยานาถ  วีระพันธุ์       

10. นายสมบัติ         อยู่สามารถ    

ต�าแหน่ง   
• รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
  สายปฏิบัติการ
การศึกษา   
• M.Sc.Hydraulic Engineering, 
  International Institute for Hydraulic
  and Environmental Engineering (IHE),
  Delft, the Netherlands.
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ทรัพยากรน�้า)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• DCP 146/2011*
• Senior Executive Program - SEP 2010
• Executive Development Program 
  (EDP) รุ่น 3
ประสบการณ์การท�างาน    
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
ม.ค. 54 - ปัจจุบัน  
• รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  สายปฏิบัติการ
มี.ค. 53 - ธ.ค. 53  
• รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  สายปฏิบัติการ
ม.ค. 52 - ก.พ. 53   
• ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้าและ
   รักษาการรองกรรมการ 
  ผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานวางแผน
  และบริการลูกค้า
พ.ย. 45 - ธ.ค. 51  
• ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนโครงการ
ส.ค. 51 - พ.ค. 52      
• กรรมการ 
  บจ.เอ๊กคอมธารา

ต�าแหน่ง   
• รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  สายการเงินและบัญชี
การศึกษา   
• MS.(Finance)  University 
  of Colorado, USA
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Advance Senior Executive Program - 
  ASEP 2010
ประสบการณ์การท�างาน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
ม.ค. 54 - ปัจจุบัน  
• รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  สายการเงินและบัญชี
ม.ค. 52 - ธ.ค. 53     
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51   
• ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการและ 
  รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากร
  บุคคล
พ.ย. 45 - มิ.ย. 50  
• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง
พ.ย. 44 - ต.ค. 45  
• รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  ต่อเนื่อง
มี.ค. 44 - ต.ค. 44  
• ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

  นายเจริญสุข   วรพรรณโสภาค    อายุ 48 ปี   นายนำาศักดิ์     วรรณวิสูตร      อายุ 46 ปี  นายประพันธ์      อัศวอารี        อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง   
• กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
การศึกษา   
• รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Executive Coaching 
  University of California (Berkeley) USA.
• Orchestrating Winning Program 
  (OWP), IMD International, 
  Switzerland
• การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
  และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
  และองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบัน
  พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  ภาครัฐ (PDI) ( 2553 )
• DCP 101/2008*
• ACP 21/2007*
ประสบการณ์ท�างาน
พ.ค.51 - ปัจจุบัน
ม.ค.50 - ม.ค. 51 
• กรรมการ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก  
เม.ย. 50 - ปัจจุบัน  
• กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก  
มี.ค.50 - ปัจจุบัน
• กรรมการ 
  บจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
เม.ย. 52 – ปัจจุบัน  
• กรรมการ 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
พ.ค.50  -  ก.พ.55  
• กรรมการ 
  บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้ 
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ต�าแหน่ง   
• ผู้อ�านวยการอาวุโส
  ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ เเละ  
  เลขานุการบริษัท
การศึกษา   
• M.A. สาขาบริหารรัฐกิจ  
  Glasgow College of Technology, UK
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Certificate in Computer 
  Programming and Information 
  Processing, UK
• รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Senior Executive Program - SEP 2011
• Director Certification Program - 
  DCP 4/2000
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
  มหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.) รุ่น 1
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
  การเมืองการปกครองในระบอบ
  ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
  สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่น 11
ประสบการณ์การท�างาน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
มิ.ย. 50 –ปัจจุบัน  
• ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักกรรมการ
   ผู้อ�านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
ก.พ. 47 - มิ.ย. 50  
• ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักตรวจสอบ 
  และเลขานุการบริษัท
พ.ย. 44 - ก.พ. 47   
• ผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบ
มี.ค. 44 - ต.ค. 44  
• ผู้อ�านวยการ 
  ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

  นางนำ้าฝน     รัษฎานุกูล          อายุ 49 ปี

ต�าแหน่ง   
• ผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ 
  และบริการลูกค้า
การศึกษา   
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( เทคโนโลยี
  สารสนเทศ ) สถาบันเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Executive Development Program 
  (EDP) รุ่น 3
ประสบการณ์การท�างาน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
มี.ค. 53 – ปัจจุบัน  
• ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
  และบริการลูกค้า
ม.ค. 52 - มี.ค. 53 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ส.ค. 51 - ม.ค. 52  
• รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
  บจ. ยูนิเวอร์แซลยูทีลิตีส์
พ.ย. 50 - ม.ค. 52  
• ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ
พ.ย. 44 - พ.ย. 50      
• ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา
  และรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติ
  การระยอง

  นายเชิดชาย     ปิติวัชรากุล      อายุ 47 ปี

ต�าแหน่ง   
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
การศึกษา   
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Audit Committee Program (ACP)  
  รุ่น 26/2009
• Executive Development Program 
  (EDP) รุ่น 4
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ 
  สาธารณส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5
ประสบการณ์การท�างาน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
ม.ค. 52 - ปัจจุบัน  
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51          
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน 
  และบัญชี
ต.ค. 47 - มิ.ย. 50   
• ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน 
  และทรัพยากรบุคคล
2544 - ต.ค. 47             
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
  และทรัพยากรบุคคล
2540 - 2544
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและพัสดุ

  นางธิดารัชต์     ไกรประสิทธิ์     อายุ 48 ปี
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ต�าแหน่ง   
• ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ
การศึกษา   
• MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์เเละ
  การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�างาน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
ม.ค. 52 - ปัจจุบัน  
• ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ
มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ต.ค. 49 - มิ.ย. 50  
• ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการ
  ผู้อ�านวยการใหญ่
ต.ค. 48 - ก.ย. 49  
• ผู้จัดการส�านักกรรมการ
  ผู้อ�านวยการใหญ่
2547 - 2548   
• ผู้จัดการงานบริหารความเสี่ยง
  กลุ่มบริษัท

ต�าแหน่ง   
• ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การศึกษา   
•  Ed.D.Human Resources Development ,
   Western Michigan University, USA
•  MA. Industrial Psychology, 
   Western Michigan University, USA
•  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
   (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�างาน
ม.ค. 52 - ปัจจุบัน  
• ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
  ภาคตะวันออก
ส.ค. 50 - มี.ค. 51   
• ผู้อ�านวยการ, Human Resources Division 
   Challenge Hospitality Co., Ltd.
ก.พ. 49 - เม.ย. 50   
• Vice President, Human Resources Division   
  T.C.C. Capital Land Limited
พ.ค. 43 - ธ.ค. 48   
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  HMC Polymers Co., Ltd.

  นางวิราวรรณ     ธารานนท์     อายุ 53 ปี   นางสาวดวงแก้ว     อึ้งศรีทอง   อายุ 50 ปี

ต�าแหน่ง   
• ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนโครงการ
การศึกษา   
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยบูรพา
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
  สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Executive Development Program 
  (EDP) รุ่น 4
ประสบการณ์การท�างาน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
ม.ค. 52 –ปัจจุบัน  
• ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนโครงการ
พ.ย. 50 - ธ.ค. 51   

• ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
พ.ย. 46 - ต.ค. 50   
• ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา
มี.ค. 44 - ต.ค. 46   
• ผู้จัดการส�านักงานโครงการก่อสร้าง
  ขนาดใหญ่
2541 - 2544   
• วิศวกรอาวุโส

  นายพจนา     บุญศิริ             อายุ 51 ปี
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ต�าแหน่ง   
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
การศึกษา   
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Executive Development Program 
  (EDP) รุ่น 5
ประสบการณ์การท�างาน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
ก.พ. 54 - ปัจจุบัน    
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ต.ค. 52 - ม.ค. 54      
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
เม.ย. 52 - ก.ย. 52     
• รักษาการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
  ฝ่ายการเงินและบัญชี 
เม.ย. 52 - ม.ค. 54
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเเละการเงิน
  (Secondment - UU)
มี.ค. 50 - มี.ค. 52      
• ผู้จัดการแผนกบัญชี
  ฝ่ายการเงินและบัญชี
เม.ย. 48 - ก.พ. 50     
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน
  (Secondment – GWS)
พ.ย. 46 - มี.ค. 48       
• ผู้จัดการแผนกงบประมาณและการเงิน
  ฝ่ายการเงินเเละบัญชี
เม.ย. 46 - ต.ค. 46      
• รักษาการผู้จัดการแผนกงบประมาณ  
  และการเงิน ฝ่ายการเงินเเละบัญชี
ก.ค. 44 - มี.ค. 46      
• นักบัญชีอาวุโส
  ฝ่ายการเงินและบัญชี

  นายสมบัติ     อยู่สามารถ       อายุ 41 ปี

ต�าแหน่ง   
• ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
การศึกษา   
• บริหารธุรกิจบัณฑิต ( บัญชี ) 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
การอบรมหลักสูตรส�าคัญ 
• Executive Development Program 
  (EDP) รุ่น 5              
ประสบการณ์การท�างาน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
ก.พ. 54 – ปัจจุบัน        
• ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ส.ค. 50 – ม.ค. 54        
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ต.ค. 49 – ก.ค. 50        
• ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ 
  ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
ต.ค. 45 – ก.ย. 49        
• ผู้จัดการแผนกบริหารและประสานงาน
  ทั่วไป (Secondment - EHP)
ธ.ค. 44 – ก.ย. 45        
• ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ 
  ฝ่ายอ�านวยการ
มี.ค. 44 – พ.ย. 44       
• ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์
  ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
ม.ค. 39 – ก.พ. 44       
• นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอ�านวยการ

  นางสาวกันยานาถ    วีระพันธุ์    อายุ 43 ปี
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โครงสร้างองค์กร

 
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายการเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
บริหาร

และการลงทุน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการกําหนดเกณฑ์
และประเมินผลการดําเนินงาน

ของบริษัทและพิจารณาค่าตอบเเทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ

สรรหา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่าย
วางแผนโครงการ

ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการลูกค้า

ฝ่าย
สื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย

อํานวยการ
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
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ภาวะ
อุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

แม้ว่าภาวะเศรษฐกจิโดยรวมในปี 2554 จะ
ชะลอการขยายตวัลงมาจากปีก่อน เนือ่งจาก 
ภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ในญี่ปุ่น และจากสถานการณ์อุทกภัยของ
ไทยที่รุนแรงและขยายวงกว้างในพื้นที่
ภาคกลาง ท�าให้ภาคอตุสาหกรรมได้รับความ
เสียหาย ส่งผลให้การส่งออกการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี แต่ความต้องการใช้
น�้าดิบทั้งภาคอุตสาหกรรมและอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่ภาคตะวันออก ยังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  

ในขณะเดียวกัน มหาอุทกภัยที่ส่งผลกระ
ทบต่อการผลติภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ
โรงงานการผลิตในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ท�าให้
บริษัทต่างชาติที่อยู่ในไทยหลายแห่ง รวม
ถึงบริษัทญี่ปุ่น ที่ก�าลังพิจารณาเรื่องย้าย
ฐานการผลติหลงัจากเหตกุารณ์สนึาม ิหนัมา
สนใจพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศ คือ 
ชลบุรี และระยอง มากขึ้น 

ด้านการแข่งขนัในธรุกจิน�า้ดบิ โดยรวมการ
แข่งขันยังไม่สูงมากนัก มีผู้ด�าเนินธุรกิจ
น้อยรายและมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด
ของผูล้งทนุรายใหม่ค่อนข้างสงู เพราะการ
ก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบต้องใช้เงิน
ลงทุนจ�านวนมาก  และเป็นธุรกิจที่ต้องได้
รับจัดสรรจากส่วนราชการตามทรัพยากร
น�้าที่มีจ�ากัด  

ปัจจบุนับรษิทัมปีรมิาณน�า้จ�าหน่ายรวมในปี 
2554  จ�านวน  261.55 ล้าน ลบ.ม. 
เปรียบเทียบกับปี 2553 มีการเติบโตใน
อัตราร้อยละ 6.57 ซึ่งมีปัจจัยบวกมาจาก
ภาคกลุม่อตุสาหกรรม ในพืน้ทีร่ะยอง เป็นหลกั 
โดยเฉพาะ การใช้น�า้ของกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมี
ในพืน้ทีม่าบตาพดุ อาท ิการนคิมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ,นคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก
และ นคิมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมเอเซยี 
ที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ประกอบกับ

การเริ่มรับน�้าของโรงกรองประปา 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงกรองบางละมุง ประปาพัทยา 

ตาราง 1 ปริมาณน�้าจ�าหน่ายสะสม ตั้งแต่
ปี 2553-2554 (รายไตรมาส)

ส�าหรับผู้ใช้น�้าของบริษัทสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสัดส่วน
การใช้น�้าดังนี้

• กลุม่อปุโภคบรโิภค ได้แก่ การประปาส่วน 
ภมูภิาค รวมถงึสมัปทานกจิการประปาของ
เอกชน หน่วยงานราชการ รวมถงึชมุชนที่
ขาดแคลนน�้าสะอาด ใช้น�้าดิบเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 31.65

• กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ได้แก่ 
นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และแหลมฉบงั 

  ปี 2553   ปี 2554
      Q1 60,925,627 65,718,626

      Q2 64,651,397 65,721,514

      Q3 58,952,482 63,555,630

      Q4 60,906,048 66,558,676

      รวม 245,435,534 261,554,446
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นิคมฯของเอกชน โรงงานทั่วไปเเละอื่นๆ อุปโภคบริโภค

นิคมฯของรัฐ

นิคมฯของเอกชน

โรงงานทั่วไปเเละอื่นๆ

อุปโภคบริโภค

และ โรงกรองน�้ามาบข่า ประปาบ้านฉาง 
เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ 

ของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ใช้น�้าดิบเป็นสัดส่วน ร้อยละ 32.78

• กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเอกชน และสวน
อตุสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุม่นคิมอตุสาหกรรม
ในเครอืเหมราช, นคิมอตุสาหกรรม RIL1996 
และ นคิมอตุสาหกรรมเอเซยี ใช้น�า้ดบิเป็น
สัดส่วนร้อยละ 28.46 

• กลุ่มโรงงานทั่วไป และธุรกิจอื่นๆ ใช้
น�้าดิบเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.11 

รูป 1 : ปริมาณน�้าจ�าหน่ายสะสม ตั้งแต่ ปี 2550-2554
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นิคมฯของรัฐ

นิคมฯของเอกชน

โรงงานทั่วไปเเละอื่นๆ

อุปโภคบริโภค

ลักษณะการ
ดำาเนินธุรกิจและ
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทในเครือ

ธุรกิจน�้าดิบ (Core Business)

      

 
ธุรกิจหลัก
ธุรกิจนํ้าดิบ

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก

ธุรกิจต่อเนื่อง
ธุรกิจนํ้าประปา

บจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 100%

บจ. ประปานครสวรรค์ 
100%

บจ. ประปาบางปะกง 
100%

บจ. ประปาฉะเชิงเทรา 
100%

บจ. เอ็กคอมธารา 15.88%

ประปาสัตหีบ
ประปาเกาะล้าน
ประปาเกาะสีชัง
ประปาบ่อวิน

ประปาเกาะสมุย
ประปาระยอง

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาค
ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ East Water 
จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 เพือ่
พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน�้า
สายหลัก ในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
โดยจ�าหน่ายน�า้ดบิให้แก่นคิมอตุสาหกรรม
โรงงานทั่วไป และกิจการประปา ผ่าน

ระบบท่อส่งน�้าดิบ 4 สาย ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ระยะทาง
รวมประมาณ 340 กิโลเมตร และมีความ
สามารถสบูส่งน�า้ได้รวมกนัถงึ 473 ล้าน ลบ.ม. 
ต่อปี 

ท่อส่งน�้าดิบ 4 สาย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ได้เเก่ 

1) ระบบท่อส่งน�า้ หนองปลาไหล-ดอกกราย-
    มาบตาพุด-สัตหีบ 
2) ระบบท่อส่งน�้า หนองค้อ-แหลมฉบัง-
   พัทยา-บางพระ   
3) ระบบท่อ ส่งน�า้หนองปลาไหล-หนองค้อ
    เเละ
4) ระบบท่อส่งน�้าพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
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พัฒนาการที่ส�าคัญของธุรกิจน�้าดิบ
พฤศจิกายน 2553  
บริษัทได้รับการอนุญาตจัดสรรน�้าจากอ่าง
เก็บน�้าดอกกราย เพิ่มเติมจากเดิมปีละ 
96.2 ล้าน ลบ.ม. เป็นปีละ 126 ล้าน ลบ.ม. 
เนื่องจากการตรวจวัดปริมาณน�้าไหลเข้า
อ ่างเก็บน�้ าในอดีตพบว ่าส ่วนใหญ่มี
ปริมาณน�้าไหลเข้ามากกว่าความจุของ
อ่างเก็บน�้า กรมชลประทานจึงพิจารณา
การจัดสรรน�้าเพิ่มเติม 

พฤศจิกายน 2554
บริษัทได้รับการอนุญาตจัดสรรน�้าจากอ่าง
เกบ็น�า้หนองปลาไหล เพิม่เตมิจากเดมิปีละ 
66 ล้าน ลบ.ม. เป็นปีละ 120 ล้าน ลบ.ม. 

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจน�้าประปา 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ากัด (UU) 
เป็นผู้ด�าเนินกิจการประปาภายใต้สัญญา
สัมปทานจากหน่วยงานราชการ อาทิ การ
ประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งการบริหารออกเป็น
   •   การบริหารกิจการประปา ได้แก่ 

พืน้ทีส่ตัหบี,บางปะกง,ฉะเชงิเทรา, 
นครสวรรค์, ระยอง, ชลบรุ,ี บ่อวนิ

•   การบริหารระบบผลิตน�้าประปา
จากน�า้ทะเล ได้แก่ พืน้ทีเ่กาะสชีงั, 
เกาะสมุย, เกาะล้าน 

•   การบรหิารระบบผลติและบ�ารงุรกัษา 
ได้แก่ พืน้ทีร่าชบรุ ี- สมทุรสงคราม

•    การบรหิารจดัการน�า้สญูเสยี ได้แก่ 
พื้นที่ปทุมธานี - รังสิต 

มีนาคม 2554             
บริษัท UU เริ่มเข้าด�าเนินการอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เพื่อ
ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้แก่องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในลักษณะสมัปทานกจิการ
ประปา ระยะเวลาด�าเนนิการ 25 ปี  

ด้านการบริหารจัดการ
สิงหาคม 2554            
บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเย่ียม” ในผล
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2553 จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย

ธันวาคม 2554
บริษัทได้รับคะเเนนระดับ “ดีเลิศ” ในผล
การประเมินการก�ากับดูเเลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจ�าปี 2554 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 
บริษัทจึงได้มีการพิจารณาเตรียมการ 
และก�าหนดแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงในแต่ละด้าน โดยในช่วงที่ผ่านมา 
บริษัทได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความเสี่ยง
ที่ ส� า คัญที่ อ า จมี ผ ลก ร ะทบต่ อ ก าร
ประกอบธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าและได้ด�าเนินการทบทวน 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกระบวนการ
บริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารความเส่ียง
ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล 
และมีความพร้อมในการรองรับการ

บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาท
ส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย ทบทวนความ
เพียงพอของนโยบาย และก�ากับดูแลความเส่ียง
ท่ีมีนัยส�าคัญส�าหรับกลุ่มบริษัท (Corporate 
Risks)  โดยมีเป้าหมายในการบริหารความเส่ียง 
คือ การบริหารความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ภายใน
ขอบเขตที่ก�าหนด และด�าเนินธุรกิจให้ได้
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการ

ติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง พิจารณารายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 มี

ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญสรุปดังนี้

1.ความเส่ียงจากการบริหารอุปสงค์-
อุปทาน

บริษัท ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงจาก
การบริหารอุปสงค์-อุปทาน อันเนื่องจาก 
2 ปัจจัยเสี่ยงหลักคือ

1.1 ความอ่อนไหวของความต้องการปริมาณ
น�้าดิบจากลูกค้า (Demand forecast) 
ซ่ึงคาดการณ์ได้ยาก อันเกิดจากความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหา
หนี้สินยุโรปและภาวะวิกฤตอุทกภัยภายใน
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อการลดก�าลังการ
ผลิตและปริมาณการใช้น�้าของลูกค้าซึ่ง
บริษัทเตรียมมาตรการรองรับโดยเน้น
กิจกรรม CRM อย่างใกล้ชิด และปรับปรุง
กระบวนการบริการจ่ายน�้าให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้รวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ

ปัจจัยเสี่ยง 

1.2 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
และภาวะภัยแล้ง 
ความไม่แน่นอนและคาดการณ์ยากของ
ฤดูฝนและภาวะภัยแล้งส่งผลต่อความต้อง
การใช้น�้าของลูกค้าอย่างมีนัยส�าคัญ โดย
เฉพาะลูกค ้าที่มีแหล ่งน�้ าดิบเป ็นของ
ตนเอง  ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการด้านการ
บรหิารสญัญา การก�าหนดปรมิาณน�า้ข้ันต�า่
ในการซื้อ-ขาย (Minimum Guarantee) 
กับลูกค้าให้ชัดเจน และการเข้าพบลูกค้า
เป ็ นประจ� าสม�่ า เสมอ เพื่ อสอบถาม
แผนการผลิต หรือโครงการในอนาคตที่จะ
ด�าเนินการ ท�าให้บริษัทมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกัน ตลอดจนเข้าร่วมทบทวน
ปริมาณน�้าใช้เป็นประจ�าทุกไตรมาส

2. ความเส่ียงจากการปรับตัวของราคา
ต้นทุนน�า้ดิบ
ต้นทุนน�้าดิบของบริษัทได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยง 3 ปัจจัยหลักคือ

2.1 การปรับตัวเพ่ิมข้ึนของอัตราค่าไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Ft) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ต้นทุนขาย
ด�าเนินการที่ปรับเพิ่มขึ้น บริษัทได้เตรียม
มาตรการรองรับด้วยแผนอนุรักษ์พลังงาน
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และด�าเนนิการตามแผนอนรุกัษ์อย่างต่อเนือ่ง 
นอกจากนี้ยังจัดท�าแผนสูบจ่ายน�้าเป็น
ประจ�าทกุเดอืนเพือ่เฝ้าตดิตามผลด�าเนนิงาน
อย่างใกล้ชิด

2.2 การผนัน�า้เพือ่ส�ารองน�า้ดบิไว้ในภาวะภยัแล้ง 
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะ
ภัยแล้งท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคมของทุกปีนั้น บริษัทจ�าเป็นต้อง
ผันน�้าจากแหล่งน�้าที่ห่างไกลจากแหล่ง
เดิมมาเก็บไว้ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุน
ค่าไฟฟ้าจากการผันน�้า บริษัทมีแผนเฝ้า
ระวังและป้องกันภาวะภัยแล้งประจ�าปี 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงจัด
กิจกรรม War Room เพื่อหารือร่วมกับ
ลูกค้าและรายงานสถานการณ์น�้าอย่าง
ใกล้ชิด

2.3 คุณภาพน�า้ดิบและภาวะมลพิษบริเวณ
แนวรอบแหล่งน�้า 
ด้วยสภาพแวดล้อมและมลพิษในพื้นที่ภาค
ตะวันออก อาจจะส่งผลต่อคุณภาพน�า้ใน
แหล่งน�้า ทั้งบริเวณรอบแนวอ่างเก็บน�้า
หลักที่มีชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ�านวน
มากข้ึน ปัญหามลพิษทางดิน และอากาศท่ี
ปล่อยจากแหล่งอุตสาหกรรม ดังน้ัน ตลอด
ระยะเวลาที่ดำาเนินธุรกิจมาจนถึงปี 2554 

บริษัทร่วมกับชุมชนในการเฝ้าระวังและ
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมบริ เวณโดยรอบ
ต้นทางแหล่งนำ้าดิบ

3. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ
ความเส่ียงจากการด�าเนินงานภายในองค์กร 
บริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
2 ปัจจัยหลักคือ

3.1 ความเส่ียงกรณีไฟฟ้าขัดข้อง
บริษัทด�าเนินการสูบจ่ายน�้าให้แก่ลูกค้า
ตลอด 24 ชั่วโมง การมีแหล่งน�้าส�ารองจึง
เป็นสิ่งจ�าเป็นในยามฉุกเฉิน เช่น กรณี
ไฟฟ้าดับ กรณีซ่อมบ�ารุงหรือประสานแนวท่อ  
บริษัทได้มีข้อตกลงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เกี่ยวกับการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าจึงต้อง
มีน�า้ส�ารองไว้ใช้จากสระส�ารองเพ่ือส่งน�า้ดิบ
ให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ปัจจุบันบริษัทมีแหล่งน�้าส�ารอง
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีความจุ 116,300  
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถส�ารองน�้าดิบได้
ประมาณ 6.3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม บริษัท
มีการวางแผนปฏิบัติการกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินเพื่อที่จะท�าให้การสูบจ่ายน�า้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีแผนที่จะเพ่ิม
ปริมาณน�า้ส�ารอง โดยก่อสร้างสระส�ารอง
บริเวณพ้ืน ท่ีมาบข่าความจุประมาณ 
220,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ิมเติมอีกแห่งหน่ึง 

ซ่ึงจะท�าให้ปริมาณน�้าส�ารองกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้นสามารถส�ารองจ่ายน�า้ได้
ถึง 24 ชั่วโมง

3.2 ความเส่ียงจากความเสียหายต่อระบบ
ท่อส่งน�า้ของบริษัท 
ซึ่งอาจพบปัญหาการสึกกร่อน  หรือจาก
การก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่นในบริเวณ
แนวท่อ อาจท�าให้ท่อแตกหรือร่ัวได้ อย่างไร
ก็ดี บริษัทได้จัดแผนการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน 
และตรวจสอบระบบท่อส่งน�้าและการซ่อม
บ�ารุงตามแผนงานอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังจัด
ท�าประกันความเส่ียงภัยกับบริษัทประกันภัย 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ความเสียหายของระบบท่อที่อาจเกิดจาก
เหตุการณ์ต่างๆ โดยครอบคลุมทุกเส้นท่อ 
ตลอดจนท�าประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สิน
ของบริษัท และประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายท่ีเกิด
จากการหยุดชะงักเพื่อช่วยให้บริษัท 
สามารถให้บริการจ่ายน�้าได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

4. ความเส่ียงจากความขัดแย้งกับชุมชน
การใช้ทรัพยากรจากแหล่งน�้า อาจส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยสร้างสัมพันธภาพ
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กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง และยังได้สนับสนุนโครงการ
พัฒนาในท้องถิ่นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อลด
ความขัดแย้ง และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อบริษัท 
โดยได้ด�าเนินการร่วมกับชุมชน อาทิ การ
ขุดลอกคูคลอง บริการรถน�้าดื่มเคลื่อนที่
โครงการค่ายเยาวชนผู้น�าด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อมพร้อมมอบทุน
การศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้แก่
ชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน ส่วนราชการ 
และสาธารณกุศลต่างๆ

5. ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล
และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง
ความไม่แน่นอนของนโยบายของหน่วย
งานราชการต่าง  ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
ของบริษัท อาจมีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ
ความล่าช้าในการออกใบอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง  ความชดัเจน
ของอัตราเรียกเก็บค่าเช่าท่อส่งน�้า หนอง
ปลาไหล-หนองค้อ อย่างไรก็ดี บริษัทยัง

คงได ้รับความร ่วมมือจากหน ่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องด้วยดีมาตลอด อีกทั้ง
การจัดตั้งและการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรีในการส่งเสรมิ
การลงทนุด้านอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ว
ในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก

นอกจากความเสี่ยงหลักของกลุ่มบริษัท 
(Corporate Risks) ซึ่งมีการก�ากับดูแล
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว 
บริษัทยังได้จัดท�าคู่มือบริหารความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้
หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบด�าเนินการควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
มีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส ซ่ึง
พิจารณาเหตุการณ์ท้ังหมดท่ีอาจเกิดขึ้นไม่
จ�ากัดเฉพาะความเส่ียงที่เป็นความเสียหาย 
แต่ยังรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆท่ีบ่งช้ีโอกาส
เกิดความเส่ียงกับบริษัท ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
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รายงาน และ
วิเคราะห์ผลการ
ดำาเนินงานของ
ฝ่ายจัดการ 

รายงาน และวิเคราะห์ผลการด�าเนิน
งานของฝ่ายจัดการ ประจ�าปี 2554
(**การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปี 2554 

ได้ท�าการวิเคราะห์โดยแยกรายการพิเศษ

โครงการอ่างเก็บน้�าประแสร์ที่เกิดขึ้นในปี 

2553 ออกไปเนื่องจากรายการดังกล่าวท�าให้

รายได้ และก�าไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

เป็นการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานที่เกิด

ขึ้นตามปกติได้อย่างชัดเจนขึ้น)

ภาพรวมผลการด�าเนินงานรวม และ
การวิเคราะห์งบการเงินรวม
ในภาพรวมผลการด�าเนินงานประจ�าปี 
2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม
ท้ังส้ิน 3,310.04 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ�านวน  
202.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.52  
โดยมีก�าไรสุทธิรวมท้ังส้ิน 1,008.02 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจ�านวน 140.96 ล้านบาท หรือร้อยละ
16.26 เมื่อเปรียบเทียบปี 2553   ซึ่งใน

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยแยกวิเคราะห์ใน
รายละเอียดได้  ดังนี้  

1. การวิเคราะห์งบการเงินรวม
ตารางแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประจ�าปี 2554 เปรียบเทียบ
กับ 2553 

2554 2553**
เพิ่ม (ลด)

ล้านบาท %

1. ปริมาณน�้าดิบจ�าหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 261.55 244.88 16.67 6.81

2. ปริมาณน�้าประปาจ�าหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 62.67 58.91 3.76 6.38

3. รายได้จากการขายน�้าดิบ 2,261.02 2,117.50 143.52 6.78

4. รายได้จากการขายน�้าประปา 765.85 716.23 49.62 6.93

5. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการและรายได้อื่น** 283.17 273.77 9.40 3.43

6. รวมรายได้** 3,310.04 3,107.51 202.53 6.52

7. รวมต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย** 1,798.84 1,786.85 11.99 0.67

8. ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้** 1,511.19 1,230.85 280.34 22.77

9. ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ** 1,008.02 867.06 140.96 16.26

** ปี 2553 หักรายการพิเศษโครงการอ่างเก็บน�้าประแสร์ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการ จ�านวน 1,567.29 ล้านบาท ต้นทุนจาก

การขายสนิทรพัย์โครงการจ�านวน 1,507.46 ล้านบาท ก�าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้ จ�านวน 59.83 ล้านบาท ก�าไรสทุธ ิจ�านวน 41.88 ล้านบาท 

(ก�าไรสุทธิหลังหักภาษี 30%)

(หน่วย : ล้านบาท)

1.1 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1.1.1 รายได้ ในปี  2554 ปริมาณน�้าดิบ
จ�าหน่ายรวม 261.51 ล้าน ลบ.ม.เพิ่มขึ้น
จ�านวน 16.67 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น
ร้อยละ  6.81  โดยปริมาณน�้าดิบจ�าหน่าย
ทีเ่พ่ิมขึน้ส่วนใหญ่มาจากโครงข่ายท่อส่งน�า้
หนองปลาไหล-มาบตาพุด ซึ่งมีลูกค้าที่ใช้
น�้าปริมาณมากถึง 86.17 ล้าน ลบ.ม. 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 13.96 ล้าน ลบ.ม.หรือ

คิดเป็น ร้อยละ 16.20 ทั้งนี้ เป็นไปตาม
การเจริญเตบิโตของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี
ของลกูค้าในพืน้ทีร่ะยอง ส่วนปรมิาณน�า้ประปา
จ�าหน่ายรวม 62.67 ล้าน ลบ.ม.เพิ่มขึ้น
จ�านวน 3.76 ล้าน ลบ.ม. หรอืคดิเป็นร้อยละ  
6.38 โดยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากประปา
ชลบุรีซึ่งเริ่มจ�าหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 
ปี 2553  ดังนั้นรายได้จากการขายน�้าดิบ
และน�้าประปาจึงเพิ่มขึ้นตามปริมาณน�้า
จ�าหน่ายดังกล่าว ส่วนรายได้จากค่าเช่า

และบรกิาร ประกอบด้วยค่าเช่าและบริการ
ของอาคารอีสท์วอเตอร์ซ่ึงปัจจุบนัมอีตัรา
การให้เช่า (Occupancy rate) เต็ม 100% 
และมีการทยอยปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นส�าหรับ
ผู้เช่าที่ครบก�าหนดตามสัญญา  และอีก
ส่วนหนึง่ คอื รายได้ค่าบรกิารของบรษิทัย่อย
ที่ลดลงเนื่องจากสัญญาให้บริการลดน�้า
สูญเสียในระบบประปาทีก่�าลังจะหมดอายลุง 
และบางโครงการมีการเลื่อนไปปี 2555 
เนื่องจากอุทกภัยในปลายปี 2554



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  |        35

2554 % 2553** %

1. รายได้รวม** 3,310.04 100 3,107.51 100

2. ต้นทุนขาย** 1,397.22  42 1,422.30  46

3. ก�าไรขั้นต้น**  1,912.81  58 1,685.21  54

4. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร**    401.62  12   364.55  12

5. EBIT**  1,511.19  46 1,320.66  43

6. ต้นทุนทางการเงิน     78.48   2     89.81    3

7. EBT**  1,432.72  44 1,230.85  40

8. ภาษีเงินได้**    424.69  13   363.79  12

9. ก�าไรสุทธิ**  1,008.02  31   867.06  28

** ปี 2553 หักรายการพิเศษโครงการอ่างเก็บน�้าประแสร์ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการ จ�านวน 1,567.29 ล้านบาท ต้นทุน

จากการขายสินทรัพย์โครงการจ�านวน 1,507.46 ล้านบาท ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ จ�านวน 59.83 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ จ�านวน 41.88 

ล้านบาท (ก�าไรสุทธิหลังหักภาษี 30%)

(หน่วย : ล้านบาท)
1.1.2  ต้นทุนขาย

จากตารางแสดงโครงสร้างต้นทุนขายเป็น
สัดส่วนต่อรายได้รวม ปี 2554 เปรยีบเทยีบ
กับ ปี 2553 จะเห็นว่าต้นทุนขายปี 2554 
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมลดลง จาก
ร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 42 ทั้งนี้เกิดจาก 3 
สาเหตุหลักได้แก่   

1) ต้นทุนค่าไฟฟ้า (คิดเป็นร้อยละ 36 
ของต้นทุนรวม) ลดลงเนื่องจากปริมาณ
น�า้ในอ่างเกบ็น�า้บางพระมากกว่าคาดการณ์
และเพียงพอต่อความต้องการ จึงสามารถ
ลดค่าไฟฟ้าที่ต ้องใช้ในการสูบน�้าจาก
แม่น�้าบางปะกงไปอ่างเก็บน�้าบางพระ  

2) ต้นทุนนำ้าดิบ (คิดเป็นร้อยละ 19 ของ
ต้นทุนรวม) ลดลงจากการลดการซื้อน�้า
จากบริษัทเอกชนรายหนึ่งส�าหรับพื้นที่
จ่ายน�้าชลบุรี เนื่องจากสภาวะแหล่งน�้าที่มี
ปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้ามากกว่าเกณฑ์
ปกติ 

3) ค่าเสื่อมราคา (คิดเป็นร้อยละ 28 ของ
ต้นทุนรวม) เนื่องจากการปรับประมาณ
การอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มข้ึน
ในกลุ่มของเครื่องสูบน�้า ตามมาตรฐาน

การบญัชีใหม่ ซึง่ประเมนิมลูค่าการใช้งาน
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามลักษณะการใช้
งานจริง ท�าให้ค่าเสื่อมราคาลดลงจ�านวน 
48.3 ล้านบาท  

1.1.3 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ในปี 2554 บรษิทัและบรษิทัย่อย มค่ีาใช้จ่าย
ขายและบริหารเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม
ประมาณ ร้อยละ 12 โดยในปี 2554 
ทีผ่่านมา บรษิทัมนีโยบายในการท�าการศกึษา
ธุรกิจใหม่ โดยท�าการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ (feasibility study)  เพื่อ
รองรับการเตรียมขยายธุรกิจน�้าเสียและ
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มบริษัทโดยใช้เงินทุนประมาณ 17.45 
ล้านบาท รวมทัง้มค่ีาประชาสมัพนัธ์บริษัท
ในการจัดงาน 109 ปีของกรมชลประทาน 
ประมาณ 10 ล้านบาท  นอกจากนี้บริษัท
ได้ให้ความส�าคัญกับโครงการด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility-CSR) และเตรียมงบ
ประมาณในส่วนนี้ประมาณ ร้อยละ 1 
ของรายได้รวม โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นทั้ง
ด้านพัฒนาชุมชน ด้านน�้าและสิ่งแวดล้อม 
ด้านพัฒนาเยาวชน และด้านกีฬา ศาสนา 

วัฒนธรรม โดยกิจกรรมในปี 2554 ที่ผ่าน
มาได้แก่

  • นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิ“84 พรรษา
ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน�้า”  
• โครงการออกให้บรกิารรถน�า้ดืม่เคลือ่นที่
รวมประมาณ 97,770 ลิตร 
• โครงการพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียใน
โรงอาหารของโรงเรยีนและการเฝ้าระวงั
คุณภาพน�้า 89 แห่ง 
• กจิการฝนหลวง แก่ส�านกังานฝนหลวง
และการบินเกษตร 
• โครงการ ”Student in Free Enterprise 
(SIFE)” 
• กจิกรรมค่ายเยาวชนผูน้�าเพือ่การอนุรกัษ์
น�้า (East Water Young Leader Camp)  
โดยมีนักเรียน เข้าร่วมในโครงการนี้
รวมจ�านวน 1,200 คน จาก 320 โรงเรียน 
• โครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรม
การจัดการน�้าด้วย 3R (Reduce  Reuse  
Recycle) ส�าหรับนิสิต นักศึกษาเพื่อชิง
รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  •  กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
โดยสนบัสนนุเงนิช่วยเหลอืผ่านหน่วยงาน
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ราชการและตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย เข้ากองทุน “ตลาดหุ้น
ร่วมใจ ช่วยภยัน�า้ท่วม” บรกิารรถน�า้ดืม่
เคลือ่นที ่ 3 คัน วิง่บรกิารในพืน้ทีป่ระสบ
อุทกภัย รวมทั้ง ช่วยกรมชลประทาน
ผันน�า้ท่วมโดยย้ายป๊ัมจุม่ (submerge) 
จากสถานสีบูน�า้บางประกง และช่วยเร่งสูบ
ระบายน�า้ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา โดย

สบูจากเเม่น�้าบางปะกง ที่สถานีสูบน�้า
คลองเขือ่น ไปยงัปากอ่าวแม่น�า้บางปะกง 
เพือ่เป็นการผนัน�า้ออกสูท่ะเล  

1.1.4  ต้นทุนทางการเงิน  
ปี 2554 ดอกเบีย้จ่ายจ�านวน 78.48 ล้านบาท 
ลดลงจ�านวน 11.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.62 โดยเป็นดอกเบี้ยจ่ายของ

เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ ทัง้ 3 แห่งทีบ่ริษทั 
ยงัมเีงนิกูค้งค้างอยูจ่�านวน  2,946.02 ล้านบาท 
เป็นเงนิกูร้ะยะยาว จ�านวน 2,325.02 ล้านบาท 
และเงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึง่ปี จ�านวน 621.00 ล้านบาท 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.04

1.2  งบแสดงฐานะทางการเงิน

2554 (ล้านบาท) 2553 (ล้านบาท)
 เพิ่ม (ลด)

ล้านบาท %

1. เงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน ** 1,252.77 1,431.65 (178.88) (12.50)

2. สินทรัพย์รวม 10,784.47 9,884.57 899.90 9.10

3. หนี้สินรวม 3,848.27 3,296.96 580.28 17.83

4. รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,936.20 6,616.92 319.28 4.82

** ปี 2553 หัก รายการพิเศษโครงการอ่างเก็บน�้าประแสร์เงินสดได้รับจากการขายสินทรัพย์โครงการ จ�านวน 646.49 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

1.2.1 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและ
บรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม 10,784.47 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 899.90 ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 9.10 โดยหลกัมาจากการรบัมอบ
งวดงานโครงการก่อสร้างวางท่อหนองปลาไหล- 
มาบตาพุด เส้นที่ 3 จ�านวนรวม 739.68 
ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
โครงการดังกล ่าวมีความคืบหน้าของ
โครงการไปกว่าร้อยละ 89.73% และ
นอกจากนี้บริษัท มีการลงทุนในการ
ปรับปรุงก�าลงัการผลติ เพือ่ให้การสบูส่ง
น�้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุน
ขายลง เช่น โครงการสถานีจ่ายไฟฟ้าและ
สูบน�้าดอกกราย พ้ืนที่จังหวัดระยอง 
จ�านวน 74 ล้านบาท และโครงการส�ารวจ 
และก่อสร้างท่อส่งน�้ามาบข่า พื้นที่จังหวัด
ระยอง จ�านวน 101.74 ล้านบาท รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบ SCADA จ�านวน 18.93 
ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
ได้แก่ ระบบ ERP อีกจ�านวน 44.24 

ล้านบาท รวมรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์รวมเพิม่ขึน้ 1,119.46 ล้านบาท 
และหกัค่าเสือ่มราคา จ�านวน 284.57 ล้านบาท 
สุทธิเพิ่มจากโครงการดังกล่าว จ�านวน 
834.89 ล้านบาท ในส่วนของสนิทรพัย์ไม่
หมนุเวยีนอืน่ ปี 2554 จ�านวน 178.94 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จ�านวน 149.69 ล้านบาทนั้นมาจาก
เงินล่วงหน้าตามสัญญาโครงการก่อสร้าง
สถานสูีบน�า้บางพระ จ�านวน 143.62 ล้านบาท
ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพก�าลัง
สูบส่งน�้าในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ซึ่งในปัจจุบัน
พื้นที่ดังกล่าวพึ่งพาน�้าจากพื้นที่ระยองซึ่ง
มีต้นทุนการสูบส่งน�้าสูงกว่า ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจะเริ่มปี 2555 และเสร็จสิ้น
ประมาณปลายปี 2556

1.2.2 ในส่วนของหนี้สินรวม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 โดยภาพรวมบริษัทได้
จัดหาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้
เงินทุนและได้ต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้น 
มี เงินกู ้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
จ�านวนรวม 2,325.02 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้

จ�านวน 692.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 42.43  บริษัทมีการใช้เงินกู้ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน
โครงการก่อสร้างวางท่อหนองปลาไหล - 
มาบตาพุด เส้นที่ 3 และในปี 2554 
บรษิทั และบรษิทัย่อยได้เบกิเงนิกูร้ะยะยาว
ตามวงเงนิกูธ้นาคาร จ�านวนรวม 1,488.00 
ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นและ
ระยะยาวรวมจ�านวน 795.38 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ที่ยัง
มิได้เบิกใช้อีกจ�านวน 1,449.00 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี

1.2.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  มีส่วน
ของผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทใหญ่ จ�านวน 
6,933.08 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�านาจควบคุม จ�านวน 3.12 ล้านบาท 
รวมส่วนผูถ้อืหุน้ 6,936.20 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
348.59 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 
5.29 ซึ่งเป็นผลสุทธิจากการบันทึกก�าไร
สุทธิปี 2554 จ�านวน 1,008.02 ล้านบาท 
สทุธกิบัเงนิปันผลจ่าย รวม 615.42 ล้านบาท 
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และการตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอน
จากลูกค้าจ�านวน 3.40 ล้านบาท โดยในปี 
2554 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผล 2 ครัง้ ใน
วันที่ 12 เมษายน 2554 จ่ายเงินปันผล
ส�าหรบัปี 2553 จ�านวนเงนิ 0.25 บาทต่อหุน้ 
จากผลการด�าเนนิงานปี 2553 และ ในวนัที่ 
20  กันยายน 2554 จ�านวนเงิน 0.12 บาท
ต่อหุ้น เป็นเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด 6 เดือนสิ้น
สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554        
 
2. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดรวม
ส�าหรับ ปี 2554  บริษัทและบริษัทย่อยมี
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด
ยกมา 442.88 ล้านบาท โดยในระหว่าง
งวดมีเงินสดสุทธิลดลง 314.19 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายการ  ดังนี้

• เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 
จ�านวน 1,252.77 ล้านบาท มสีาเหตหุลักจาก

   -  ผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท
เป็นผลให้ก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ของ
ปี 2554 มีจ�านวน 1,432.72 ล้านบาท 
ปรับด้วยรายจ่ายที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ 
ค่าเสือ่มราคา ค่าใช้จ่ายตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์
ต่างๆ จ�านวน 320.65 ล้านบาท เมื่อ
สุทธิกับเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับและ

ดอกเบีย้จ่าย และการตดัจ�าหน่ายดอกเบีย้
ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ จ�านวน  35.37 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ค่าเผื่อการลด
มลูค่าฯ และลกูหนีอ้ืน่ทีเ่ปลีย่นแปลงเป็น
ผลมาจากการตรวจรบังานโครงการก่อสร้าง
วางท่อส่งน�า้ดิบหนองปลาไหล-มาบตพดุ 
เส้นที่ 3   

-  การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์ และหนีส้นิ
จากการด�าเนนิงานเป็นผลให้เงนิสดเพิม่ขึน้
สุทธิจ�านวน 227.42 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่นที่เพิ่มขึ้นจากเงินล่วงหน้าโครงการ
ก่อสร้างสถานีสูบน�้าบางพระ จ�านวน 
143.62 ล้านบาท

-  บรษิทัมเีงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้สะสมถงึ 
ณ สิน้ปี 2554 จ�านวนรวม 363.51 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน  
จ�านวน 1,257.87 ล้านบาท มสีาเหตหุลกัจาก

-  การลงทุนหลักในสินทรัพย์ถาวร 
จ�านวน 1,058.00 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นเงินที่ลงทุนในโครงการก่อสร้าง
วางท ่ อส ่ งน�้ า ดิ บหนองปลาไหล- 
มาบตาพุด เส้นที่ 3

   -  การลงทนุในทรพัย์สนิกลุม่ธรุกจิประปา 
ได้แก่ สิทธิในสัมปทานและการลงทุน
ในสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานในธุรกิจ
น�า้ประปาจ�านวน 86.82 ล้านบาท

-  การฝากเงนิประจ�ากบัสถาบนัการเงิน
เพือ่เป็นการบรหิารเงนิระยะสัน้ จ�านวน
เงิน 95.00 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.30 ถึง ร้อยละ 4.00 ต่อปี

• เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ�านวน 309.09 ล้านบาท มาจาก 2 ราย
การหลักๆได้แก่

-  เงนิสดได้มาสทุธริวม จ�านวน  1,521.00    
ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้น
และระยะยาว สุทธิกับการช�าระคืนเงิน
กู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จ�านวน 
1,100.38 ล้านบาท  รวมทั้งดอกเบี้ย
จ่ายจ�านวน 76.80 ล้านบาท

-  เงนิปันผลจ่ายจ�านวน 615.43 ล้านบาท 
บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งตาม
รายละเอียดในหัวข้อ 1.2.3 

3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

2554 2553 เพิ่ม (ลด)

1. อัตราก�าไรขั้นต้นน�้าดิบ (%) 65.91% 61.69% 4.22%

2. อัตราก�าไรขั้นต้นประปา (%) 43.40% 43.51% -0.12%

3. อัตราก�าไรขั้นต้นรวม (%) 57.79% 54.23% 3.56%

4. อัตราก�าไรสุทธิ/รายได้รวม (%) 30.45% 27.90% 2.55%

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE) (%) 14.88% 13.70% 1.17%

6. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA) (%) 9.76% 9.62% 0.14%

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.55 0.49 0.06

8. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) (เท่า) 1.94 2.26 -0.32
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รายละ เอี ยดอัตราส ่ วนแสดงความ
สามารถในการท�าก�าไรของกลุ่มบริษัทฯ 
มีดังนี้

อตัรากำาไรขัน้ต้นนำา้ดบิ อยูท่ีร้่อยละ 65.91 
เพิม่ขึน้จาก ปี 2553 ร้อยละ 4.2 โดยต้นทนุ
ขายของน�า้ดบิลดลง เนือ่งจากค่าเสือ่มราคา
ปรับตัวลดลงจากการทบทวนการขยาย
อายุใช้งานเครื่องสูบน�้าตามมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ และการควบคุมต้นทุนการสูบ
ส่งน�้าดิบได้ดี

อตัรากำาไรขัน้ต้นนำา้ประปา อยูท่ีร้่อยละ 43.40 
ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 0.12 เนื่องจาก
สัดส่วนต้นทุนขายที่สูงข้ึนของสัญญาขาย
น�้าประปาชลบุรี ซึ่งเริ่มจ�าหน่ายน�้าตั้งแต่

เมษายน 2553 แต่ไม่กระทบกับอัตรา
ก�าไรขั้นต้นประปาในภาพรวม

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้  (ROE)  และ 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) 
อยูท่ีร้่อยละ 14.88 และ ร้อยละ 9.76 โดย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 
เพิ่มขี้นร้อยละ 1.17 เนื่องจากบริษัทมี
ก�าไรสุทธิในปี 2554 จ�านวน 1,008.02 
ล้านบาท หักด้วยการจ่ายเงินปันผล
จ�านวน 615.56 บาท และอัตราผล
ตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.14

อัตราส่วนหนี้สินต่อส ่วนของผู ้ถือหุ ้น  
(D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถ

ในการชำาระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) 
อยู่ที่ระดับ 0.55 เท่า และ 1.94  เท่า โดย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.06 เท่า และ
อัตราส ่วนความสามารถในการช�าระ
ดอกเบีย้และเงนิต้นลดลง 0.32 เท่า สาเหตุ
หลักมาจากหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นและ
ผลกระทบของการน�ามาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม่มาใช้มีผลให้หนี้สินไม่หมุนเวียน
เพิม่ขึน้ และค่าเสือ่มราคาลดลง โดยบริษทั
ด�ารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทอยู่
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ ในการด�ารง 
D/E Ratio ทีอ่ตัราไม่เกนิ 2 เท่า  และ DSCR  
ในอัตราไม่ต�่ากว่า 1.1 เท่า
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การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่าง

ต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมุ่งเน้นการสร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งการให้ความ

ส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม ส�าหรับปีที่ผ่านมาบริษัทได้

มุ่งเน้นเรื่องการน�าหลักการและแนวปฏิบัติที่

ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2549 จากตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ มาเป็นแนวทางการบริหารกิจการ

และยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย

น�าหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุด

รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งหวังให้

บุคลากรทุกระดับด�าเนินงานอย่าง  “โปร่งใส 

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้”

นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) พันธกิจ (Mission)  รวมท้ังนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ก�าหนดเป็น

ลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 

2546 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลน�าเสนอยังคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน   

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทได้

ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่ก�าหนดไว้ในหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในวันปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทได้ลงนามรับ

ทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อน�า

ไปปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป เช่นเดียวกับ

คณะกรรมการบริษัทได้ลงนามรับทราบใน

คู่มือคณะกรรมการบริษัทในวันปฐมนิเทศ

กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่เช่นกัน

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย 

โดยค�านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้

รับตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด และ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม เช่น การก�าหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติต่างๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส 

และทันเวลา  เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมี

การด�าเนินงานที่เจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า

และยั่งยืนต่อไป 
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สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทก�าหนดปรัชญาการท�างานโดยมุ่งเน้น

ความรับผิดชอบและการปฏิบัติอย่างเสมอ

ภาคเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึง

การลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ

ยุติธรรม รักษาสถานภาพทางการเงินให้มี

สภาวะมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่

และเจริญเติบโต

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการจัดการ

และพฒันาทรพัยากรน�า้ ตลอดจนบรกิารต่างๆ 

ที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่

ลูกค้า

3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยให้ความ

เคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงาน

ทุกคน จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการท�างาน

ที่ดีปลอดภัย สวัสดิการที่ดีและสภาพการจ้าง

ท่ียุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาด ส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีค่าที่สุด

4 ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจ โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันท้ังกับผู้รับ

เหมา ผู้จัดหา และผู้ร่วมทุนภายใต้การก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

5 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยด�าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ที่

ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การแจ้งข้อร้องเรียน
ก�าหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง

เรียนการกระท�าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ  

รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ

ควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแล

ผลประโยชน์บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยร้องเรียนยังคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน

ช่องทางดังต่อไปนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : 

AC_EW@eastwater.com

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า

ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 

อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 25, 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ก�าหนดให้เปิดเผยนโยบายไว้ในรายงาน

ประจ�าปี (56-2) และให้ร้องเรียนผ่านช่องทาง

ดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com

การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม 
- แจ้งก�าหนดวันประชุมและระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2553  

ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศตลาด

หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท ล่วงหน้าก่อน

วันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์

เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

โดยได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง

แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้น 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน 

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้บริษัท

ได้น�าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ

เอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยใน

เว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองสามารถใช้ สิทธิออกเสียงลง

คะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดโดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
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แบบ ก. หรือ ข.หรือ ค. พร้อมทั้งก�าหนด
ให้มีกรรมการอิสระ จ�านวน 2 คน ให้ 
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนในการเข้าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียง 
     
- เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นการล่วงหน้า  ทั้งนี้ ในปี 2553 ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2553  
และแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์บริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2553

วันประชุม
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร บริษัทได้อ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียน และ
นับคะแนนเสียง โดยให้บริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD) น�า
โปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) 
ตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode 
มาใช้ในการประชุม 

- คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ�านวน
8 คน (ร้อยละ 72.72 ของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมด) ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการ
บริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารและ
การลงทุน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

- ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ผู้สอบ
บัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบค�าถามและรับทราบความคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้น

- ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุม
แจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละ
ระเบียบวาระ ท้ังน้ีก่อนการลงมติทุกระเบียบ
วาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการตรวจสอบ
การด�าเนินงานของบริษัทโดยเปิดโอกาส
ให้สอบถามแสดงความคิดเห็นโดยได้
แจ้งผู้ถือหุ้นอภิปรายภายในระยะเวลา
อย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรรมการและผู้
บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนทุก
ค�าถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ
ส�าหรับระเบียบวาระการเลือกต้ังกรรมการ
ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

- ประธานในท่ีประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนน
ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนสิ้นสุดการ
ประชุม โดยประธานด�าเนินการประชุม
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทโดยได้
ประชุมตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
มีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเมื่อท่ี
ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว 
ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้น
ซ่ึงรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน
หุ้ นที่ จ� าหน่ ายได้ทั้ งหมดอาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ทั้งนี้ในปี 2553 
บริษัทไม่มีการเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระ
จากท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และไม่มีการน�าเสนอระเบียบวาระเพ่ิมเติม

ภายหลังการประชุม
- บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม  โดยได้บันทึกประเด็น
ต่างๆ ในรายงานการประชุม  พร้อมทั้ง
บันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผล
การลงคะแนน ท้ังประเภทเห็นด้วยไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง  
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- บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปียังผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
สารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
บริษัทภายใน 14 วัน 

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดท�าโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2553 ซึ่งผลประเมินดังกล่าว 
บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม”

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญยิ่ง
ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยการก�าหนด
แผนธุรกิจระยะยาว ( Corporate Plan ) 
ทุกๆ 3 ปี รวมท้ังได้ให้ฝ่ายบริหารศึกษา
วิเคราะห์แผนธุรกิจระยะ 10 ปี เนื่องจาก
ปัจจัยแวดล้อมทั้ ง ในด้ าน ภูมิศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีเปลี ่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส�าหรับการด�าเนินการใน
แต่ ละปี ฝ่ ายบริหารของบริษัทได้น� า
เสนอกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะ
กรรมการบริหารและการลงทุนและคณะ
กรรมการบริษัทตามล�าดับ เพื่อพิจารณา
ให้ความคิดเห็น และอนุมัติก�าหนดแผน
ปฏิบัติการรวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายรายปี 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารด�าเนินการรายงาน
ความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการประจ�าปี  
ปัญหาอุปสรรคท่ีส�าคัญในการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบและรายงานยังคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป  รวมถึง
การน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติจัดจ้างโครงการลงทุนที่
ส�าคัญมูลค่ามากกว่า  200 ล้านบาทข้ึนไป 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผล
การด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก�าหนด
ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ
เป้าหมายและผลประกอบการของบริษัท 
โดยก�าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเรื่องรายงานสถานะการ
เงินรายไตรมาส นอกจากน้ีคณะกรรมการ

บริษัทได้ตระหนักถึ งการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆจึงได้ก�าหนด
ให้ฝ่ายบริหารรายงานการเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้
ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที ่ดี และ
คู ่มือคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติการแทนคณะ
กรรมการบริษัท จะต้องจัดท�าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะ
กรรมการบริษัทไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยมีการก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงขอบเขต
ดังกล่าวต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ท�า
รายการที่ผู้รับมอบอ�านาจเป็นบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือมีส่วน
ได้เสีย

- บุคลากรทุกระดับมีหน้าท่ีหลีกเล่ียงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน

-  พนักงานทุกคนมีหน้าที่เปิดเผยเรื่องท่ี
อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยต้อง
แนบรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวด้วย เพ่ือ
รวบรวมเข้าหารือยังกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

- ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท หรือบริษัทในเครือเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน ผู้ใกล้ชิด หรือญาติสนิท 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

คณะกรรมการบริษัทและผู้มีบริหาร
มีหน้าที่ในการรายงาน ดังนี้
- รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้องให้บริษัททราบ  
โดยเลขานุการบริษัทส่งส�าเนารายงานให้
ประธานคณะกรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบ   

- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารและ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซ่ึงก�าหนดเป็น
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ กรณีบริษัทมีการท�ารายการเกี่ยวโยง
กันก�าหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศส�านักงานก.ล.ต. และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในรายการนั้น จะงดออกเสียงและไม่อยู่
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

กรณีของผู้รับจ้างและคู่ค้า บริษัทได้ก�าหนด
ให้ท�ารายงานการมีส่วนได้เสียกับบุคคล
ที่เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของส�านัก
งานก.ล.ต.เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร
พึงระมัดระวังขั้นตอนในการอนุมัติการ
ท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ซ่ึงรายการระหว่างกันของบริษัท
และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทและ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆจะผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง ชัดเจน โดย
ใช้โครงสร้างราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ท่ัวไป เช่นเดียวกับคู่ค้ารายอ่ืนๆ ของบริษัท
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกัน
ไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบ 56-1
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน  11  คน  โดยคณะกรรมการบริษัท  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2554  ประกอบด้วย

       กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

    

คน

  

       กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 

คน

 

       กรรมการอิสระ   

   

คน

จริยธรรมทางธุรกิจ
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะ
กรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ประกาศใช้ 
“หลักก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัท” 
“คู่มือคณะกรรมการบริษัท” และจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 
2549 โดยได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย และ
เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ต่างๆ อยู่เสมอ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติ ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี  โดยก�าหนดให้กรรมการบริษัท

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสใน
การด�าเนินธุรกิจ กระจายอ�านาจการตัด
สินใจ แบ่งอ�านาจการกลั่นกรอง และการ
พิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน โดยประธาน
คณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียว
กับกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ รวมท้ัง
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
กรรมการอิสระที่ไม่มีอ�านาจลงนามอนุมัติ
ผูกพันกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียในด้าน
การเงิน และการบริหารงานของบริษัท รวม
ถึงบริษัทในเครือ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาอัตราค่าตอบแทนตามสัดส่วน
ระยะเวลาที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง โดยอ้างอิง
จากก�าไรสุทธิ เงินป ันผล และผลการ
ด�าเนินงานของกรรมการบริษัท รวมทั้ง
สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมทุกปี และน�าเสนออัตรา
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการ

ทุกท่านลงนามรับคู่มือคณะกรรมการ
บริษัท ส�าหรับพนักงานกลุ่มบริษัทได้จัดให้
มีโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
หลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง

บริษัท และผู ้ถือหุ ้น (ในส่วนของคณะ
กรรมการบริษัท) โดยในปีงบประมาณ 
2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร สรุป
ได้ดังนี้
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การรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในปีงบประมาณ 2554
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554        

รายชื่อคณะกรรมการ  

จ�า
นว

นเ
ดือ

นท
ี่ด�า

รง
ต�า

แห
น่ง

ปี 
25

54
  1. นายชาญชัย   สุนทรมัฏฐ์   ประธานกรรมการ  3 37,500             -        112,500       -        -

  2. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน   อดีตประธานกรรมการ1 9        112,500             -        337,500      12     420,000

  3. นายกนกศักดิ์   ปิ่นแสง      อดีตกรรมการ1  9 80,000      140,000 270,000      12     378,000

  4. พล.ต.อ.สมยศ    พุ่มพันธุ์ม่วง   อดีตกรรมการ1  9 80,000      170,000 270,000      12     378,000

  5. นายบุญมี   จันทรวงศ์   อดีตกรรมการ1  9 80,000      200,000 270,000      12     378,000

  6. นางนิศกร   ทัดเทียมรมย์   อดีตกรรมการ1  9 80,000      200,000 270,000      12     378,000

  7. พล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา   อดีตกรรมการ1  9 80,000      240,000 270,000      12     378,000

  8. นายวิเศษ   ชํานาญวงษ์   อดีตกรรมการ1           10 90,000        40,000 300,000      12     378,000

  9. นางลีนา      เจริญศรี      อดีตกรรมการ1  1    -        10,000   30,000      12     378,000

  10. นายรัษฎา2   ผ่องแผ้ว      อดีตกรรมการ1  3 30,000        50,000   90,000      12     420,000

  11. นางมณฑา   ประณุทนรพาล   กรรมการ           12       120,000      100,000 360,000      12     378,000

  12. นายเพิ่มศักดิ์2    รัตนอุบล   กรรมการ  9 90,000        40,000 270,000       -        -

  13. นายรังสรรค์   ศรีวรศาสตร์   กรรมการ           11       100,000        40,000 330,000       -        -

  14. นายวิเชียร3   อุดมรัตนะศิลป์   กรรมการ   -    -         -          -       -        -

  15. นายสมชาย   ชุ่มรัตน์      กรรมการ  3 30,000        50,000   90,000       -        -

  16. นายพูลศักดิ์   ประณุทนรพาล   กรรมการ  3 30,000        60,000   90,000       -        -

  17. นางอรุณี   อัครประเสริฐกุล   กรรมการ  3 20,000        60,000   90,000       -        -

  18. พล.ต.อ.วุฒิ   พัวเวส    กรรมการ  3 20,000        10,000   90,000       -        -

  19. นางสาวณารินี   ตะล่อมสิน   กรรมการ  3 20,000        30,000   90,000       -        -

  20. นายประพันธ์     อัศวอารี      กรรมการ           12        120,000      160,000 360,000      12     420,0005

หมายเหตุ :   1  อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ  หมายถึง กรรมการบริษัท ที่พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งก่อน

     วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  2  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของนายเพิ่มศักดิ์ รัตนอุบล และนายรัษฎา ผ่องแผ้ว จ�านวน 990,000 บาท ได้ด�าเนินการตามระเบียบ 

     ของ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ที่โอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นๆ เข้าโดยตรงยังมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

  3  นายวิเชียร  อุดมรัตนะศิลป์  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 

     จึงยังมิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554

  4  จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีรายการสรุปที่หน้า 46

  5  การหักภาษี ณ ที่จ่ายค�านวณอยู่ในค่าตอบแทนผู้บริหาร
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• ค่าตอบแทนผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของ
บริษัท จ�านวน 11 คน  ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 
2554 ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 43,567,986.24 บาท

• การถือครองหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัท 11 คน ที ่ด�ารง
ต�าแหน่ง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554  
ไม่มีผู้ใดถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลโดยย่อ 
ในหน้า 17-21

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของ
บริษัท 11 คน มีการถือครองหุ้นสามัญ
จ�านวน 1,454,580 หุ้น (ณ 30 ต.ค. 54)

• การจ่ายเงินสมทบในกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ 
ในปีงบประมาณ 2554 สิ้นสุด  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการที่
เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัท จ�านวน 
11 คน เป็นจ�านวน 1,969,576.70  บาท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดประชุม
ประจ�าเดือนโดยปกติในช่วงสัปดาห์ที่ 4 
ของเดือน โดยได้ก�าหนดวันประชุม
ล่วงหน้าตลอดทั ้งปี เพื ่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ทุกคร้ัง
โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ ซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันก�าหนดขอบเขต
ระดับความส�าคัญและเรื่องที่จะก�าหนด
เป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบรรจุเร่ือง
ที่ ส� า คัญ ในระ เบี ยบว าระ เ รื่ อ ง เพื่ อ
พิจารณา และจัดเรียงเรื ่องต่างๆ ใน
ระเบียบวาระดังกล่าวตามล�าดับความ
ส�าคัญ และเร่งด่วน 

โดยมีหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อน
การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้

มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง 
ในระหว่างการประชุม เมื่อฝ่ายบริหารจบ
การน�าเสนอระเบียบวาระแล้ว ประธาน
กรรมการจะกล่าวเชิญกรรมการให้ซักถาม
ฝ่ายบริหาร หรือแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายปัญหาร่วมกัน และเมื่อได้ข้อสรุป
จากการอภิปราย ประธานกรรมการจะท�า
หน้าทีส่รปุเป็นมตทิีป่ระชมุเพือ่ความชดัเจน
ถูกต้อง ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบร่วมกนัเพื่อ
ให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึง
จัดสรรเวลาที่เพียงพอที่ท�าให้กรรมการ
สามารถอภิปรายปัญหาร่วมกันได้ ทั้งนี้
หากไม่มีผู้ใดคัดค้านมติที่ประชุม ประธาน
กรรมการจะน�าเข้าสู่การพิจารณระเบียบ
วาระถัดไป

หน่วย : บาท
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ในปีงบประมาณ 2554   คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง 
โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน สรุปได้ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ  
การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง)

ช่วงระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

1.  นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์    ประธานกรรมการ       3/3            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อ 22 ก.ย 2554

2.  นายอุทิศ  ธรรมวาทิน    อดีตประธานกรรมการ    11/11            24 ม.ค. 2546 - 26 ม.ค. 2550

                   26 พ.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2554

3.  นายกนกศักดิ์   ปิ่นแสง     อดีตกรรมการ     10/10            12 พ.ค. 2551 - 16 ก.ย. 2554

4.  พล.ต.อ.สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง    อดีตกรรมการ     10/10            12 พ.ค. 2551 - 16 ก.ย. 2554

5.  นายบุญมี   จันทรวงศ์    อดีตกรรมการ     10/10            22 พ.ค. 2552 - 16 ก.ย. 2554

6.  นางนิศกร   ทัดเทียมรมย์    อดีตกรรมการ     11/11            22 พ.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2554

7.  พล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา    อดีตกรรมการ     10/11            12 พ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2554

8.  นายวิเศษ   ชำานาญวงษ์    อดีตกรรมการ     11/12            22 พ.ค. 2552 -   7 พ.ย. 2554

9.  นางลีนา*      เจริญศรี        อดีตกรรมการ       -            18 พ.ย. 2539 -   6 ก.พ. 2544

                   27 ก.พ. 2552 - 24 ม.ค. 2554

10.  นายรัษฎา   ผ่องแผ้ว        อดีตกรรมการ       3/3            12 พ.ค. 2551 - 24 มี.ค. 2554

11.  นางมณฑา   ประณุทนรพาล    กรรมการ     14/14            24 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน

12.  นายเพิ่มศักดิ์   รัตนอุบล        กรรมการ       8/9            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2554

13.  นายรังสรรค์   ศรีวรศาสตร์    กรรมการ     12/13            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2554

14.  นายวิเชียร   อุดมรัตนะศิลป์    กรรมการ       -            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2554

15.  นายสมชาย   ชุ่มรัตน์     กรรมการ       3/3            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 22 ก.ย 2554

16.  นายพูลศักดิ์   ประณุทนรพาล    กรรมการ       3/3            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 22 ก.ย 2554

17.  นางอรุณี   อัครประเสริฐกุล    กรรมการ       2/2            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2554

18.  พล.ต.อ.วุฒิ   พัวเวส     กรรมการ       2/2            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2554

19.  นางสาวณารินี    ตะล่อมสิน    กรรมการ       2/2            เริ่มเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2554

20.  นายประพันธ์   อัศวอารี        กรรมการ     14/14            26 ม.ค. 2550 - 24 ม.ค. 2551

                   12 พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ : *นางลีนา  เจริญศรี  ได้ขอลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554    

  จึงมิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำาหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระร่วมกัน และการประชุมกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร ซึ่งมีการประชุมในเดือนมกราคม และมิถุนายน 2554
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1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 

   ประธานคณะกรรมการ

2. นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ 

   กรรมการ

3. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล 

   กรรมการ
1. นางอรุณี อัครประเสริฐกุล    

   ประธานคณะกรรมการ

2. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล    

   กรรมการ

3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์    

   กรรมการ

4. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล    

   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล
ต�าแหน่ง

1. นายสมชาย ชุ่มรัตน์     

   ประธานคณะกรรมการ

2. นางสาวณารินี ตะล่อมสิน 

   กรรมการ

3. นายประพันธ์ อัศวอารี  

   กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล
ต�าแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล
ต�าแหน่ง

คณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะ
กรรมการชุดย่อยท่ีมีความช�านาญและ
เหมาะสมเพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรองงานที่
ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน 
สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของ
บริษัทในเบ้ืองต้น ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือรับรอง หรือให้
ข้อแนะน�าเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี โดยราย
ละเอียดคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทและ
การเข้าประชุมในปีงบประมาณ 2554 มี
ดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 คน และที่ปรึกษา 1 คน ดังราย
ชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลักใน
การพิจารณาสอบทานความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือในงบการเงินของบริษัท 
ว่ามีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล
ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการบริหารงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถ
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็น
อิสระ มุ่งเน้นการจัดให้มีแนวปฏิบัติที่มี
ความโปร่งใสและชัดเจน ระหว่างคณะ
กรรมการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่าย

บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อทบทวนและให้
ค�าแนะน�าด้านการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ และพิจารณารายการ
เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มีความสมเหตุสมผล และคงไว้ซ่ึงประโยชน์ 
สูงสุดของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
โดยบรรจุรายงานการตรวจสอบไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท นอกจากนั้น 
ยังมีบทบาทหน้าที่ ให้ความเห็นชอบใน
เบื้องต้นเก่ียวกับการแต่งตั้งและก�าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อน�าเสนอ
ยังคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็น
คณะกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้มีบทบาทและ
หน้าที่ ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ในการ
พิจารณากลั่นกรองและทบทวนแผนธุรกิจ  
แผนการด�าเนินงานต่างๆ  และงบประมาณ
ประจ�าปี และเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการ
จัดซื้อ-จัดจ้างในโครงการลงทุนที่เกิน
วงเงินที่ได้รับมอบอ�านาจ ก่อนน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะ
กรรมการบริหารและการลงทุนยังมีหน้าท่ี
ในการก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์
การพิจารณาการลงทุนโครงการต่างๆ 
รวมท้ังการลงทุนด้านการเงิน และสนับสนุน
การบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 3 คน ดังรายชื่อต่อไปน้ี

ธรรมาภิบาล
มีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บริษัทให้ด�าเนินไปอย่างถูกต้อง  โปร่งใส
และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดย
การกลั่นกรองคู่มือคณะกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน 
และดูแลให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
มีผลในทางปฏิบัติท่ีมุ่งสู่การพัฒนา และการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
ตลอดจนสอดส่องและสอบทานให้แน่ใจ
ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่
ส�าคัญของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการ
ที่มีประสิทธิผล เหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ  
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1. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล 

   ประธานคณะกรรมการ

2. นางมณฑา ประณุทนรพาล 

   กรรมการ

3. นายเพิ่มศักดิ์ รัตนอุบล  

   กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล
ต�าแหน่ง

1. นางมณฑา ประณุทนรพาล 

   ประธานคณะกรรมการ

2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์  

   กรรมการ

3. พล.ต.อ. วุฒิ พัวเวส  

   กรรมการ

4. นายประพันธ์ อัศวอารี  

   กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล
ตำาแหน่ง

การสรรหา
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะ
กรรมการสรรหา เพื่อปฏิบัติภารกิจในการ
สรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่ เหมาะสม
ส�าหรับเป็นกรรมการบริษัทและบริษัท
ในเครือ กรรมการผู้แทนของบริษัท กรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท และกรรมการผู้อ�านวยการ
ใหญ่ รวมท้ังให้ความเห็นต่อโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ี
หลักในการก�ากับดูแล ทบทวนนโยบาย
และแผนบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเส่ียง
รวมทั้งให้ข้อแนะน�าแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงได้
น�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ โดยน�าเสนอยังคณะ
กรรมการบริษัททุก 6 เดือน

คณะกรรมการกำาหนดเกณฑ์และประเมิน
ผลการดำาเนินงานของบริษัท และพิจารณา
ค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554  
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท  3  คน ดัง
รายชื่อต่อไปนี้

การก�าหนดเกณฑ์และประเมินผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะ
กรรมการก�าหนดเกณฑ์และประเมินผล
การด�าเนินงานของบริษัท โดยมีหน้าที่
ก�าหนดและทบทวนเกณฑ์การประเมินผล
การด�าเนินงาน (Corporate KPIs) ประจ�า
ปีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ธุรกิจของบริษัท รวมท้ังติดตาม ประเมินผล
การด�าเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส 
ตลอดจนให้ข้อแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารใน
การปฏิบัติงานและรายงานผลยังคณะ
กรรมการบริษัท  

การพิจารณาค่าตอบแทน  
มีหน้าที่หลักในการเสนอแนะนโยบายค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมด
ทั้ ง ในรูปตั ว เ งิ นและมิ ใช่ ตั ว เ งิ นของ
บุคลากรทุกระดับขององค์กรต่อคณะ
กรรมการบริษัท และเสนอแนะยังคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน
ประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการบริษัทในเครือ และกรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่ โดยต้องค�านึงถึงหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งค�านึงถึงส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย
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การปฐมนิเทศกรรมการ
ในป ี 2554  บรษิทัก�าหนดใหม้กีารปฐมนเิทศ
ส�าหรับกรรมการเพื่อให้รับทราบนโยบาย
ธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ภายในบริษัท เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
โครงสร้างองค์กร ผลการด�าเนินงานกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการ
ติดตามมติคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา 
เป็นต้น โดยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
เลขานุการบริษัทและผู้บริหารจะเป็น
ผู้น�าเสนอข้อมูลดังกล่าวพร้อมน�าส่งคู่มือ
คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลส�าหรับ
กรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

     •  ข้อมูลบริษัท
     •  ผลการด�าเนินงานและกิจกรรม
        ของบริษัท
     •  รายงานประจ�าปี ฉบับภาษาไทย
     •  คู่มือคณะกรรมการบริษัท
     •  หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
      •  รายงานการประชุมคณะกรรม
        การบริษัท
     •  คู่มือการบริหารความเสี่ยง
       •  หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง 
        ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ
ใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในพื้นที่
ปฏิบัติการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในธุรกิจมากขึ้น  

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจถึงหลักการ
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎ
ระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ

งานเลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางน�้าฝน รัษฎานุกูล 
ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักกรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
บรษิทั รายงานตรงต่อกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 
รวมทั้งท�าหน้าที่ด้านงานเลขานุการคณะ
กรรมการบรษิทั โดยรบัผดิชอบการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งการจัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร
ส�าคัญของบริษัท และดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของบริษัท
ที่ เกี่ยวข ้องกับบริษัทมหาชนและเป ็น
ศูนย์กลางข้อมูล หรือ กฎระเบียบของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมทั้งงาน
ด้านการดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท (Compliance)  รวมทั้ง 
ก�าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานของงานเลขานุการคณะ
กรรมการบรษิทัด้วย เพือ่ทีจ่ะน�าไปพฒันาการ
ท�างานต่อไป

กรรมการบริษัทในการบริหารงาน รวมถงึ
เพือ่ให้มปีระสิทธภิาพและมจีรรยาบรรณ จึงได้
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษา
และอบรมเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอรวมทัง้  
บริษัทยังได้ด�าเนินการสมัครสมาชิกของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ให้กรรมการ เพื่อประโยชน์
ในการรับรู ้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู ้ 
และทุกครั้งที่บริษัทได้รับเอกสารแจ้งการ
อบรม หรือเอกสารประกอบการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ บริษัทจะน�า
ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาศึกษาต่อไป
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(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ 
• ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการ
ทางวิชาชีพ
  1) ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
  เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน 
  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
  2) ระดับนัยส�าคัญที่ไม่เข้าข่ายอิสระ
  กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
  กรณีเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอื่น : 
  มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี 
• ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทาง
เดียวกับข้อก�าหนดรายการเก่ียวโยงของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
  ลักษณะความสัมพันธ์ : ก�าหนดครอบคลุม 
  รายการธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการท่ี
  เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า
  อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับทรัพย์สิน/
  บริการ และรายการให้หรือรับความ
  ช่วยเหลือทางการเงิน
  ระดับนัยส�าคัญท่ีไม่เข้าข่ายอิสระ : มูลค่า
  รายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท 
  หรือมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 3 ของ
  สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท 
  แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า  ทั้งนี้ในการ
  พจิารณามลูค่ารายการให้รวมรายการทีเ่กดิขึน้
  ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีรายการใน
  ครั้งนี้ด้วย

นิยามกรรมการ
อิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (นับรวม
บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ)

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสาย
โลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ ตาม 
ข้อ ก. กับนิติบุคคล บุคคลท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

(ค) ก�าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์
ตามข้อ ก. และข. ในปัจจบุนั และ 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างอิสระได้

7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

นิยามกรรมการอิสระ
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บริษัท ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการ
ควบคมุภายใน  โดยมุง่เน้นให้มกีารควบคมุ
ภายในทีเ่พยีงพอ  เหมาะสม  และเกือ้หนนุ
ประสทิธภิาพของธรุกจิ  ทัง้ในด้านการเงนิ  
การด�าเนินการ การบริหารความเส่ียง 
และการก�ากบัดแูล ทัง้นีห้ลกัการและสาระ
ส�าคญัของการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน สามารถพจิารณา
ได้ใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�าคัญใน
การก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผน
กลยทุธ์ของบรษิทั ให้ครอบคลมุตามหลกั 
Balanced Scorecard โดยการก�าหนด
แผนธุรกิจระยะยาว รวมทั้งการให้ความ
คิดเห็น และอนุมัติกลยุทธ์ กิจกรรมต่างๆ 
และแผนปฏิบัติการรายปี นอกจากนั้นยัง
ประยุกต์ใช้ดัชนีวัดเกณฑ์การประเมินผล
การด�าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
ในการวัดผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร   
เพือ่ให้การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏบิตังิานเป็นไปอย่างเทีย่งธรรม มปีระสทิธภิาพ 
เป็นระบบสอดคล้องกบัเป้าหมาย และวตัถุ
ประสงค์ขององค์กร 
     
นโยบายการบริหารจัดการภายในองค์กร
มุง่เน้นให้มกีลไกการถ่วงดลุอ�านาจระหว่าง 
คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบริหาร และผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั  ประกอบไปด้วย
กรรมการอสิระ หรอืกรรมการจากภายนอก
ไม่น้อยกว่า 3 คน เพือ่ให้เกดิการถ่วงดุลอ�านาจ
กับกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับบริษัท ตลอดจนจัดให้มีการสือ่สารกับผู้
ลงทุนเพ่ือเผยแพร่ และส่ือสารข้อมลูต่างๆ 
ของบริษัท ให้สาธารณชนได้ทราบอย่าง
สม�า่เสมอ และแต่งตัง้คณะกรรมการชดุต่างๆ 
เพือ่ช่วยในการพจิารณากลัน่กรอง และให้
ค�าวินิจฉัยในเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้

บริษัท ได้ประกาศใช้ หลกัการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี ของ บรษิทัจดัการและพฒันา
ทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั (มหาชน)  
จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท และ  
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพือ่
ให้บคุลากรทุกระดับของบริษัท ได้ยึดถือ
ปฏิบัติ  โดยมุง่เน้นความซือ่สตัย์สจุรติ และ
จรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

2. การบริหารความเสี่ยง
บรษิทั ใช้แนวคดิของการบรหิารความเสีย่ง
ทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management) 
โดยการประเมนิความเส่ียงในกระบวนการ
ต่างๆ และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ
ควบคุมที่มีในปัจจุบัน รวมถึงการก�าหนด
มาตรการควบคมุเพิม่เตมิ โดยสนบัสนนุให้
พนกังานทกุฝ่ายงาน มส่ีวนร่วมในกระบวนการ
ประเมนิ และบรหิารความเสีย่งขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท�าคู่มือบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรและแผนปฏิบัติการ
บรหิารความเส่ียงประจ�าปี  เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้
เข้มแข็งยิง่ขึน้  รวมถงึการบรหิารจดัการ
เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ สอดคล้องกบัสถานการณ์แวดล้อม 
และความเสีย่งทีแ่ปรเปลีย่นไป นอกจากนี้
บริษัท ยังก�าหนดหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับ
ผิดชอบในการ ตดิตามผลการด�าเนนิงาน
ตามแผนโครงการบริหารความเสี่ยง 
ประเมนิผล และจดัท�ารายงานผลการบรหิาร
ความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและให้ค�าวินิจฉัยอันจะส่งผลให้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบรษิทั
เป็นพลวัตรอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

3.  การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร
บริษัท มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
และวงเงินอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารให้
สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี

เรือ่งการแบ่งแยกหน้าทีง่าน และการสอบทานงาน
ระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่อนุมัติ 
การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ  
และหน้าที่ ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 
ออกจากกัน  นอกจากนี้บริษัท ยังได้
รับการรบัรองระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 
9001:2008 และ ISO 14001:2004 ซ่ึง
ก�าหนดให้ต้องจดัท�าคูม่อื และขัน้ตอนการ
ปฏิบัติ (Work Procedures and Work 
Instructions) เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิง
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรม
พนกังานให้เข้าใจ และสามารถปฏบิติังานได้
อย่างถกูต้อง สอดคล้องตามขัน้ตอน และวธีิ
การปฏบิตังิานที่ก�าหนดไว้ 

ในกรณขีอง รายการระหว่างกนัของบริษทั 
และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัท และผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมต่างๆ จะผ่านขัน้ตอนการ
พจิารณาอนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจน ตาม
เงื่อนไข เช่นเดยีวกบั คูค้่ารายอืน่ๆ โดยได้
เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิแล้ว
 
บริษัท มีการติดตามดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง และ
สม�่าเสมอ โดยรายงานความก้าวหน้าผล
การด�าเนนิงานของบริษัทในเครือ แต่ละ
แห่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ และ
มอบหมายให้มีหน่วยงานเฉพาะในการ
ติดตามผลการด�าเนินงานตามมติที่คณะ
กรรมการบริษัท ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้   
รวมทั้งการประสานนโยบายให้ทุกบรษิทัมี
ทิศทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องเป็น
ทิ ศท า ง เ ดี ย ว กั บน โยบายของคณะ
กรรมการบรษิทั   นอกจากนัน้ยงัก�าหนดให้มี
หน่วยงานดูแลงานด้าน Compliance เพื่อ
ก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิงานต่าง ๆ ของบรษิทั 
สอดคล้องกบักฎหมาย กฎ ระเบยีบข้อบงัคบั
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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4.  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู
บริษัท ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ 
อย่างเพยีงพอเพือ่ให้คณะกรรมการบริษทั ใช้
ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มี
ระยะเวลาทบทวน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
ในเบื้องต้น  โดยทุกระเบียบวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย จะปรากฏรายละเอียด
ในสรปุความเป็นมา รวมทัง้มตขิองทีป่ระชมุ
ในช่วงทีผ่่านมาอ้างองิไว้ รวมถงึมกีารระบุ
ข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวาระการประชมุดงักล่าว (ถ้าม)ี 
เพือ่ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ
ข้อมลูอย่างครอบคลมุ ครบถ้วน เพือ่ประกอบ
การวนิจิฉยั และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน�าไป
สูก่ารปรบัปรงุ และพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่ง 
จากนั้นจึงจะระบุข้อเท็จจริงในประเด็น
ความคืบหน้าในการด�าเนินการของฝ่าย
บริหารตามความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเหตุผล การ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวทางธรุกจิ อปุสรรค 
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  ส่วนการน�า
เสนอข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาจะมี
ประเดน็ข้อพจิารณา และ/หรอืแนวทางเลอืก
เพื่อการหารือและการพิจารณาไว้ทุกครั้ง   
ทั้งนี้ ในการน�าส ่งรายงานการประชุม
แต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งให้กรรมการราย
บคุคลสามารถแจ้งแก้ไขรายงานการประชมุ
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดภายหลังจากที่
ได้รับรายงานการประชุมประมาณ 7 วัน  

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้มีการประยุกต์ใช้ 
และพฒันาระบบสารสนเทศ และระบบฐาน
ข้อมลูภายในอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บคุลากร
ทกุระดบัในองค์กร สามารถเข้าถงึข้อมลู 
และสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน 
ในระดบัทีเ่หมาะสม ผ่านทางนโยบาย และ
ระบบการก�าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่
ชัดเจน และเป็นระบบ เพื่อน�าข้อมูลและ
สารสนเทศดงักล่าวมาประกอบการพจิารณา 
และตดัสนิใจในการปฏิบัติงาน

5. ระบบการติดตาม 
บริษทั มกีารตดิตามการปฏบิตัติามเป้าหมาย
ที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจระยะยาว และแผน
ปฏิบัติการประจ�าปีอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีาร
รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน  
และดัชนีวัดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ�าปี (KPIs) ในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ�าทกุไตรมาส 
เพื่อพิจารณาก�าหนดแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขความล่าช้า หรือข้อบกพร่องต่างๆ 
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปโดยเน้นย�้าให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที 

บริษัท ให้ความส�าคัญต่อการตรวจสอบ
ภายในเป็นอย่างยิง่  โดยมุง่เน้นเพิม่คณุค่า
ของงานตรวจสอบภายในต่อองค์กรโดย
การใช้ข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยง
ภายในองค์กร ประกอบการวางแผนการ
ตรวจสอบ (Risk Based Audit) และได้จัด
จ้างที่ปรึกษาร่วมด�าเนินการตรวจสอบ

ภายใน (Co-sourcing) กับฝ่ายตรวจสอบ
เป็นประจ�าทุกปี  เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงฝ่ายบริหาร สามารถเชื่อมั่น
ในประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบ
การควบคมุภายในของบรษิทั รวมถงึความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงินการบญัชี 
และสารสนเทศที่ ใช ้ในการด�าเนินงาน  
โดยการด�าเนินงานต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เ ก่ียวข้องกับบริษัท  นอกจากน้ียังมี
กระบวนการติดตามผลการด�าเนินงาน
ผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
และสิ่ งแวดล ้อมภายในบริษัท ตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008   
และ ISO 14001 : 2004  อย่างต่อเนื่อง

จากการพิจารณาสาระส�าคัญของการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบรษิทั 
เชื่อมั่นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทั มคีวามเพยีงพอ และเหมาะสมกับ
การด�าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการ
ด�าเนินการ และส่งเสริมประสิทธิผลของ
การประกอบกิจการที่ยั่งยืน
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รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจำา
ปีงบประมาณ 2554

คณะกรรมการบริษัทจัดการและพัฒนา
ทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั (มหาชน) 
เป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3  ท่าน ซึ่งมี
คณุสมบตัเิหมาะสมตามทีต่ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด และ
คณะกรรมการบริษัทได ้ก�าหนดองค ์
ประกอบคณุสมบตั ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
และหน ้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ไว้เป็นใน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายใน
ปี 2554 ได้มกีารเปลีย่นแปลงรายชือ่กรรมการ
ตรวจสอบ  ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย นางอรุณี  อัครประเสริฐกุล 
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพลูศกัด์ิ
ประณทุนรพาล และนายรงัสรรค์ ศรวีรศาสตร์ 
เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มกีาร
ประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งได้รวมถึง
การประชุมหารือร ่วมกับผู ้ตรวจสอบ
ภายใน ผูบ้รหิารของบรษิทั และผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ประชุมและการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ก�าหนดไว้ในกฎบัตรโดยครบถ้วน ปรากฏ
สาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือได้
ของงบการเงนิ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชี IFRS และได้สอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�าปี 2554 ของบรษิทั และงบการเงนิรวม 
ร่วมกบัผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนรับฟังค�าชี้แจงจากฝ่ายบริหาร 
เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง ความ
เชื่อถือได้ และความเพียงพอของการตั้ง
ประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูล
ที่เพียงพอและทันเวลา รวมทั้งให้ข้อ
สังเกตในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์แก่
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
บริหารของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อรับทราบ
แนวทางและขอบเขตการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ได้สอบทานรายการที่เป็นรายการเก่ียว
โยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�าเนิน
การตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป

2. การก�ากบัดแูลระบบการควบคมุภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2554 
ซ่ึงรวมถึงขอบเขตการตรวจสอบโดย
พจิารณาบนพืน้ฐานความเสีย่ง (Risk Based 
Internal Audit Plan) และกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท 
โดยน�าข้อมลูที่ได้จากผลประเมนิความเสีย่ง
ของบริษัทส�าหรับปี 2554 การสัมภาษณ์
ผู ้บริหารถึงความต้องการหรือประเด็น
ข้อกังวล   การวิเคราะห์งบการเงิน และ
ข้อสังเกตที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ
ทานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน 
ตามที่ฝ ่ายตรวจสอบร ่วมกับบริษัทที่
ปรึกษาตรวจสอบภายในได้ด�าเนินการ
ทดสอบกระบวนการต่างๆ ในบริษัททุก
ไตรมาสตามมาตรฐานสากล ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให ้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้นแก่บริษัท และมีการ
ติดตามฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยให้
รายงานอย่างน้อยทุกไตรมาสในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
กฎหมายที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ และ
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารรายงาน
สรปุผลการปฏบิติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วข้องของบรษิทัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

4.  การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และ
อนมุตัแิผนปฏบิตักิาร  งบประมาณประจ�าปี 
และกรอบอัตราก�าลังของฝ่ายตรวจสอบ  
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่าย
ตรวจสอบสามารถปฏบิตังิานได้อย่างเป็นอิสระ 
และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นจึงก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบมี
สายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด 
ร่วมปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ในรปูแบบ 
Co-Sourcing กบับคุลากรของฝ่ายตรวจสอบ 
เพือ่ถ่ายทอด แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในของกลุ่ม
บรษิทัให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และน�าเสนอ
ประเด็นตรวจพบจากการตรวจสอบที่เพิ่ม
คุณค่าแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาอนมุตัิ
การปรบัปรงุคูม่อืและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบ 
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

5. การสอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บญัชแีละการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจ�าปี 2555 
คณะกรรมการตรวจสอบได ้ประชุม
เป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้
ความมั่นใจว่าผูส้อบบญัชีมคีวามเป็นอสิระ 
และเพื่อท�าความเข้าใจในแผนงานและ
ขอบเขตการท�างานของผู้สอบบัญชี 
  
ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�า
ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบผลการประเมิน โดยฝ่ายบริหารของ
กลุ ่มบริษัทในการปฏิบัติงานของผู ้สอบ
บัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซ
วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด 
(PwC) จากผลการประเมนิและการพจิารณา
ประสบการณ์ คณุสมบตั ิและค่าธรรมเนยีมแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบได้น�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ ให้
น�าเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2554 แต่งตัง้ บรษิทั  ไพร้ซวอเตอร์
เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ�าปี 2555 ต่อไป

6. การประเมินตนเองและการทบทวน
กฎบตัรคูม่อืของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผล
การปฏิบตังิานของตนเอง (Self-Assessment) 
ทั้งคณะและประเมินเป็นรายบุคคลใน
ลกัษณะประเมนิไขว้ โดยยดึหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีซ่ึงได้รายงานผลต่อคณะ
กรรมการบรษิทัพจิารณา ทัง้นีผ้ลการประเมนิ
ตนเองทัง้คณะ และรายบคุคลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวน
กฎบัตรและคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่ อให ้สอดคล ้อง กับสถานการณ ์ที่
เปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิติั
งานในปีทีผ่่านมาครบถ้วนตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได ้
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ ได ้ระบุไว ้
ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก�าหนด ก.ล.ต. และ  
ตลท. และมีความเห็นสอดคล้องกับความ
เห็นของผู้สอบบัญชีว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของประเทศไทย รวมทั้งมี
การเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง อีกทั้งบริษัท ได้จัดให้มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิผล โดย
การด�าเนินงานตลอดปี 2554 ไม่พบ
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่
ปฏิบัติตามข้อก�าหนด ข้อผูกพัน และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีการปรับปรุง
การด�าเนินงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมการ
ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
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รายงาน

คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล

และสรรหา

 นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและสรรหา

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า

ภาคตะวันออก จ�ากัด  (มหาชน) ได้ให้ความ

ส�าคัญอย่างยิ่งในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

โดยน�าหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

มาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กร

ให้มีระบบบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ  

เกิดความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักอยู่

เสมอว่าการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี จะส่งผลให้องค์กรสามารถ

เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว 

อย่างเคร่งครัด ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือ

คณะกรรมการบริษัทและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของพนักงานของบริษัท    

โดยในป ี 2554  คณะกรรมการธรรมาภบิาล

และสรรหาอยู่ระหว่างด�าเนินการทบทวน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามผล

ส�ารวจการก�ากับดูแกิจการท่ีดี เช่น นโยบาย

ที่ จะไม่ เกี่ ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิและนโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่าย

สินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ เป็นต้น โดย

ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความชัดเจน 

รัดกุม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ตระหนักดีว่า 

ความส�าเร็จของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้มีส่วน

ได้เสีย พนักงาน คู่แข่งขัน ชุมชน สภาพ

แวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลฯจึงขอยืนยันเจตนารมณ์

ที่จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักการ 

5 หมวดคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ มาเป็นแนวทางในการบริหาร

กิจการอย่างต่อเน่ือง      รวมท้ังจะปรับปรุงให้มี

ความทันสมัยเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ

สภาวการณ์และเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
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 นายประพันธ์  อัศวอารี

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์                          

ประธานกรรมการบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงาน

ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท�างบ

การเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ภายใต้

พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จ�ากัด 

พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการบริษัทได้

ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท  

รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจ�าปี ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554

ในการน้ี  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร

ของบริษัท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

คุณภาพ การรายงานทางการเงิน  และสอบทาน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท

ในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุผลว่า   

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง

ครบถ้วนและสามารถด�ารงรักษาทรัพย์สิน 

รวมทั้งเป็นแนวทางให้บริษัทและบริษัทใน

เครือรับทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ

ทุจริตหรือด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระ

ส�าคัญ  ซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน            

การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจ�าปีงบประมาณ 2554 

ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่แสดง

ไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า  

บริษัทได ้ ใช ้ดุลยพินิจอย ่างรอบคอบ 

ระมัดระวัง สมเหตุสมผล และใช้วิธีการ

ประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�างบการเงนิ

ดงักล่าวภายใต้นโยบายการบญัช ี ทีเ่หมาะสม

และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอสอดคล้อง

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ

ประเทศไทย  รวมทัง้ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแล้ว



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  |        57

รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

อนุญาต

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะบรษิทั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
แต่ละปีของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จัดการและ
พัฒนาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั (มหาชน) ตามล�าดบั ซ่ึงผูบ้รหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่�าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ข้อสรปุทีเ่ป็นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมไิด้เป็นการแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่องบการเงนิข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 38.5 เรือ่ง 
ค่าตอบแทนโครงการท่อส่งน�้าซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ก�าหนดในเบื้องต้น เนื่องจากหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง 
อยูร่ะหว่างการพจิารณาการจดัให้บรษิทั เช่า/บรหิาร และการพจิารณาอตัราผลตอบแทนซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงั

วิเชียร  กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนำา้ภาคตะวนัออก จำากดั (มหาชน)
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

(หน่วย : บาท) 

      งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

      งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 128,689,638 442,884,324 73,442,207 328,370,034
เงินลงทุนชั่วคราว	 7 95,000,000     - 50,000,000     -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8  417,582,586 375,055,098 297,473,794 240,582,754
รายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระจาก		

			กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37.2 10,133,259 16,612,643   -     -
สินค้าคงเหลือ 9 7,878,538 9,558,954   -     -
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 39,834,265 20,106,804 34,390,428  14,383,680 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือ	ขาย	-	สุทธิ 10 34,657,502    -   -     - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 733,775,788 864,217,823 455,306,429 583,336,468

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11  - 2,076,000   - 2,076,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -    - 510,000,000 510,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 13 91,470,300 91,470,300 91,470,300 91,470,300
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ	 14 217,160,139 230,465,799 230,846,400 244,736,753
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 15 8,372,710,879 7,537,824,244 8,188,715,686 7,337,371,495
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน	-	สุทธิ 16 456,005,518 429,079,297   -     - 
ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน

			รอตัดบัญชี	-	สุทธิ	 17 541,773,752 542,317,810   -     - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 18 169,572,866 143,899,104  34,022,500     -
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 19 23,062,603 13,972,904 12,882,077 7,875,945
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 20 178,940,192 29,248,983 155,688,272 6,495,557

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  10,050,696,249 9,020,354,441  9,223,625,235 8,200,026,050
รวมสินทรัพย์  10,784,472,037 9,884,572,264 9,678,931,664 8,783,362,518

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	66	ถึงหน้า	118	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  |        59

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553   
 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 21 33,000,000 552,587,913   - 552,587,913 

เจ้าหนี้การค้า 22  105,664,313 137,555,857 127,100,896 94,216,058

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร 183,599,091 150,790,877 177,333,443 129,795,419

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	ส่วนที่ถึง

			ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 23 2,382,185 2,823,812 2,382,185 2,823,812

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	

			ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 24 620,995,616 373,406,060 522,750,000 250,000,000

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	 192,791,963 133,787,088 173,976,876 118,065,548

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 25 82,739,277 119,239,840 61,425,714 77,519,651

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 45,436,168 41,794,921 31,026,297 28,141,045

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,266,608,613 1,511,986,368 1,095,995,411 1,253,149,446

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 23 2,324,805 2,481,480 2,324,805 2,481,480

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24 2,325,024,850 1,632,406,466 1,899,750,000 1,204,000,000

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 19 37,914,766 43,284,927 10,231,997 115,196

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26 64,958,355    - 37,672,554    -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 27 151,439,708 106,804,273 129,864,673 86,063,011

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,581,662,484 1,784,977,146 2,079,844,029 1,292,659,687

รวมหนี้สิน 3,848,271,097 3,296,963,514 3,175,839,440 2,545,809,133

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	66	ถึงหน้า	118	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553   

(นายชาญชัย	สุนทรมัฏฐ์) 
ประธานคณะกรรมการ

(นายประพันธ์	อัศวอารี) 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 28
		ทุนจดทะเบียน

			หุ้นสามัญ	1,663,725,149	หุ้น

			มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149
			ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

			หุ้นสามัญ	1,663,725,149	หุ้น

			มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 28 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279 2,138,522,279
ก�าไรสะสม

		จัดสรรแล้ว	-	ทุนส�ารองตามกฎหมาย 29 166,500,000 166,500,000 166,500,000 166,500,000
		ยังไม่ได้จัดสรร 2,929,182,087 2,577,526,555 2,499,192,649 2,230,256,287
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 30 35,152,147 38,549,670 35,152,147 38,549,670

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,933,081,662 6,584,823,653 6,503,092,224 6,237,553,385
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 3,119,278 2,785,097   -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,936,200,940 6,587,608,750 6,503,092,224 6,237,553,385

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,784,472,037 9,884,572,264 9,678,931,664 8,783,362,518

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	66	ถึงหน้า	118	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  |        61

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)  
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553   
   
 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

   งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

รายได้ 37
รายได้จากการขายน�้าดิบ 2,261,015,945 2,117,502,225 2,381,767,736 2,228,405,523
รายได้จากการขายน�้าประปา 765,848,850 716,233,258 245,187,905 243,463,695
รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการ 32      -  1,567,289,720    -  1,567,289,720
รวมรายได้จากการขาย 3,026,864,795 4,401,025,203 2,626,955,641 4,039,158,938
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 223,518,568 232,265,416 66,594,519 58,203,129
รายได้อื่น 33 59,652,205 41,508,271 81,526,518 66,391,675
รวมรายได้ 3,310,035,568 4,674,798,890 2,775,076,678 4,163,753,742
ค่าใช้จ่าย 37
ต้นทุนขายน�้าดิบ	 770,788,806 811,216,783 811,953,544 853,713,922
ต้นทุนขายน้�าประปา 433,504,674 404,591,735 243,070,169 240,578,081
ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์โครงการ 32      - 1,507,455,010    - 1,507,455,010
รวมต้นทุนขาย 1,204,293,480 2,723,263,528 1,055,023,713 2,601,747,013
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 192,931,533 210,957,683 59,488,988 55,075,432
ค่าใช้จ่ายในการขาย 49,512,541 49,641,874 47,168,083 46,690,899
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 318,549,341 275,839,405 236,441,454 207,621,836
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 33,555,350 34,604,368 32,230,547 32,095,002
สิ่งแวดล้อม
ต้นทุนทางการเงิน	 78,476,072 89,807,641 52,417,171 67,652,245
รวมค่าใช้จ่าย 34 1,877,318,317 3,384,114,499 1,482,769,956 3,010,882,427
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,432,717,251 1,290,684,391 1,292,306,722 1,152,871,315
ภาษีเงินได้ 35 (424,694,289) (378,550,820) (383,602,385) (325,420,588)
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 1,008,022,962 912,133,571 908,704,337 827,450,727
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
		ตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้รับโอนจากลูกค้า (3,397,523) (3,397,523) (3,397,523) (3,397,523)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,397,523) (3,397,523) (3,397,523) (3,397,523)
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,004,625,439 908,736,048 905,306,814 824,053,204
การแบ่งปันก�าไรสุทธิ 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,007,548,762 911,749,287 908,704,337 827,450,727
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 474,200 384,284    -   -

1,008,022,962 912,133,571 908,704,337 827,450,727

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,004,151,239 908,351,764 905,306,814 824,053,204
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 474,200 384,284    -     -   

1,004,625,439 908,736,048 905,306,814 824,053,204

ก�าไรต่อหุ้นส�าหรับก�าไรส่วนที่เป็นของ
  บริษัทใหญ่ (บาท) 36
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.61  0.55 0.55 0.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	66	ถึงหน้า	118	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	66	ถึงหน้า	118	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,432,717,251 1,290,684,391 1,292,306,722 1,152,871,315
รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)
			จากกิจกรรมด�าเนินงาน	
						ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย			

						(โอนกลับ)
    -       -      -    (172,166)

						ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 552,154 1,645,003 272,154 245,003
						ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(โอนกลับ) (2,198,695) (54,643) (2,198,695) (54,643)
						ค่าตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ     -    11,251   -    11,251
						ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) 915,153 (21,528) 915,153 (21,528)
						ค่าเสื่อมราคา 14, 15, 16 320,645,485 369,732,485 269,049,223 319,502,917
						ค่าตัดจ�าหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน 17 27,017,004 26,743,488   -      -    
						ค่าสิทธิตัดจ�าหน่าย 18 8,348,738 8,348,738   -      -    
						รายได้จากการตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้รับโอนจากลูกค้า (3,397,523) (3,397,523) (3,397,523) (3,397,523)
						ขาดทุนจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 4,619,303 11,467,015 4,547,338 12,045,528
						ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน 143,994 514,395   -      -    
						ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7,983,486    -    3,733,763   -    
						รายได้เงินปันผล (18,245,535) (17,267,095) (43,388,533) (45,827,091)
						ดอกเบี้ยรับ (12,352,781) (3,161,482) (8,733,888) (2,283,469)
						ดอกเบ้ียจ่ายและตัดจ�าหน่ายดอกเบ้ียภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 76,951,308 88,472,875 51,036,155 66,441,971

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินด�าเนินงาน 1,843,699,342 1,773,717,370 1,564,141,869 1,499,361,565
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง
					ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (43,442,196) 509,066 (57,806,192) 9,788,481
     รายได้ค่างานลดน้�าสูญเสียรอรับช�าระจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6,479,385 10,011,995   -      -    
					สินค้าคงเหลือ 1,680,416 (286,698)   -      -    
					สินทรัพย์โครงการ	     -    646,486,465   -    646,486,465
					สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (17,205,807) (51,503,996) (22,890,595) (9,100,871)
					สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (154,501,889) (16,166,906) (149,192,713) 493,320
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
					เจ้าหนี้การค้า (31,891,544) 35,315,837 32,884,838 (6,479,987)
					ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (36,500,563) 8,357,815 (16,093,937) 8,701,816
					หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,325,074 (5,703,388) 2,614,079 2,708,060
					หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 44,635,429 65,619,342 43,801,663 59,656,556

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,616,277,647 2,466,356,902 1,397,459,012 2,211,615,405
จ่ายภาษีเงินได้ (363,508,201) (388,220,888) (312,850,139) (323,177,347)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,252,769,446 2,078,136,014 1,084,608,873 1,888,438,058
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

				เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (95,000,000)   -    (50,000,000)  -    
				เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (122,090)   -        -     -    
				เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกัน 2,076,000 7,000,000 2,076,000 7,000,000
				เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 18,245,535 17,267,095 43,388,533 63,866,087
				เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว 13    -    (6,082,800)     -    (6,082,800)
				เงินสดรับจากดอกเบี้ย 11,899,533 3,131,290 8,832,502 2,253,276
				เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (317,849) (6,354,389) (346,110) (6,793,265)
				เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 215,221 1,364,493 161,100 78,270
				เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ (1,058,003,556) (1,268,069,420) (1,036,628,687) (1,218,916,196)
				เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (86,816,904) (39,741,703)     -     -    
				เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน (30,817,754) (7,115,986)     -     -    
				เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (19,229,750)   -    (19,229,750)  -    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,257,871,614) (1,298,601,420) (1,051,746,412) (1,158,594,628)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 21 33,000,000 183,587,913     -    552,587,913
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 21 (552,587,913)   -    (552,587,913) (369,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24 1,488,000,000 278,000,000 1,235,000,000 204,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24 (547,792,060) (187,755,474) (266,500,000) (100,000,000)
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,418,545) (3,253,743) (2,418,545) (2,752,620)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (76,809,071) (89,678,895) (50,938,920) (67,678,070)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน (35,058,957) (9,783,916) (35,058,957) (9,783,916)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 31 (615,425,972) (632,335,446) (615,285,953) (632,195,427)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (309,092,518) (461,219,561) (287,790,288) (424,822,120)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (314,194,686) 318,315,033 (254,927,827) 305,021,310

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 128,689,638 442,884,324 73,442,207 328,370,034

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
				การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินเพิ่มขึ้นสุทธิ 32,808,214 79,421,371 47,538,024 72,801,447
				โอนท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 1,267,938   -        -     -    
    โอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 33,547,474   -        -     -    
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1. ข้อมูลทั่วไป

2. นโยบายการบัญชี
 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1  เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน 

	 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัได้จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัชี	พ.ศ.	2543	 
	 ซึง่หมายถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2547	และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั 
	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ	
	 ตลาดหลักทรัพย์	

	 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัได้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

	 การจดัท�างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีีส่�าคัญ 
	 และการใช้ดลุยพนิจิของผูบ้รหิารซึง่จดัท�าขึน้ตามกระบวนการในการน�านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏบิตั	ิและต้อง 
	 เปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร	หรือ	ความซับซ้อน	หรือ	เกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�าคัญต่อ	
	 งบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	3

	 ตวัเลขเปรยีบเทยีบได้มกีารจัดประเภทรายการใหม่	 เพือ่ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้า	
	 เรื่อง	ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2554	ซึ่งมีผลบังคับใช้	ส�าหรับงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือ
	 หลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2554

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย	ในกรณีที่	
	 มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	ของบริษัท	และ 
	 บริษัทย่อยดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษัท 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	ซึ่งจดทะเบียนจัด	
	 ตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

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

	 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล	จึงรวมเรียกบริษัท	
	 และบริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท	

	 กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจหลัก	คือ	พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อส่งน�้าสายหลักในพื้นที่บริเวณ	ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
	 ของประเทศไทย	จ�าหน่ายน�้าดิบ	ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	บริหารกิจการประปาครบวงจร	และงานวิศวกรรมบริการ

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555
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2.2  มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ 
 ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

จัดตั้งขึ้น อัตราร้อยละ
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง
บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	 

การบ�าบัดน�้าเสีย	การจ�าหน่าย
เครื่องมือ	อุปกรณ์และสารเคมี 
ที่เกี่ยวข้อง	และลงทุนในกจิการ
ประปา	3	แห่ง

ประเทศไทย 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท	ยูนิเวอร์แซล	
ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด
บริษัท	ประปาฉะเชิงเทรา	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา ประเทศไทย 99 99
บริษัท	ประปาบางปะกง	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา ประเทศไทย 99 99
บริษัท	ประปานครสวรรค์	จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา ประเทศไทย 100 100

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	 	 เรื่องการน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552)	 	 เรื่องสินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2552)	 	 เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552)	 	 เรือ่งนโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช	ี
	 	 	 	 	 	 และข้อผดิพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องสัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องรายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	 	 	 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2552)		 เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	26	 	 	 เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก	
	 	 	 	 	 	 จากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่29		 	 	 เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรนุแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ก)	 มาตรฐานการบัญชีใหม่	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	 และ	
	 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
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มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	37(ปรับปรุง	2552)	 	 	 เรือ่งประมาณการหนีส้นิ	และหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้	และ 
	 	 	 	 	 	 	 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	38(ปรับปรุง	2552)	 	 	 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40(ปรับปรุง	2552)	 	 	 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	2		 	 	 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2552)	 เรื่องการรวมธุรกิจ		 	 	
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2552)		 เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ	
	 	 	 	 	 	 	 ด�าเนินงานที่ยกเลิก	
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	6		 	 	 เรื่องการส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	15	 	 เรื่องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	 	 	 เรื่องรายได้	-	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
	 	 	 	 	 	 	 บริการโฆษณา

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	 	 	 	 เรื่องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20(ปรับปรุง	2552)		 	 เรื่องการบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และ
	 	 	 	 	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21(ปรับปรุง	2552)		 	 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
	 	 	 	 	 	 	 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10			 	 	 เรือ่งความช่วยเหลอืจากรฐับาล-กรณทีีไ่ม่มี
	 	 	 	 	 	 	 ความเกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด�าเนนิงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21			 	 	 เรื่องภาษีเงินได้	-	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
	 	 	 	 	 	 	 ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	25			 	 	 เรือ่งภาษเีงนิได้	-	การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี 
	 	 	 	 	 	 	 ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

มาตรฐานการบญัชีใหม่	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่	การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่	และมาตรฐาน
การบญัชทีีม่กีารปรบัปรงุดงักล่าวมผีลกระทบต่องบการเงนิทีน่�าเสนอดงันี้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่1	(ปรบัปรงุ	2552)	ก�าหนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
ผูถ้อืหุน้	และต้องแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ที่ไม่ได้เกดิจากรายการกบัผูถ้อืหุน้แยกต่างหากจากรายการกบัผูถ้อืหุ้น	
กจิการสามารถเลือกแสดงงบเดียว	(งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็)	หรอืสองงบ	(งบก�าไรขาดทนุและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็)	ในกรณี
ทีก่จิการมกีารปรบัปรงุย้อนหลงั	หรอืจดัประเภทรายการใหม่	กจิการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	ต้นงวดของงวดทีน่�ามา
เปรยีบเทยีบล่าสดุ	นอกเหนอืจากการแสดงงบการเงนิ	ณ	วนัสิน้งวดปัจจบุนั	และ	ณ	วนัสิน้งวดก่อน	อย่างไรกด็สี�าหรบังบการเงิน
ซึง่มรีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	และเป็นรอบระยะเวลาบญัชแีรกทีก่จิการน�ามาตรฐานการ
บญัชฉีบบัที	่1	(ปรบัปรงุ	2552)	มาใช้แต่กจิการสามารถเลอืกทีจ่ะแสดงงบแสดงฐานะการเงนิเพยีงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดง
ฐานะการเงนิ	ณ	วนัต้นงวดของงวดทีน่�ามาเปรยีบเทยีบ	กลุม่บรษิทัได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีต้ัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	
พ.ศ.	2554	โดยกลุม่บรษิทัเลอืกรวมแสดงรายการก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่แบบงบเดยีว	(งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็)

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่12	เกีย่วข้องกบัภาษเีงนิได้	ซึง่รวมถงึภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั	และภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี	หน้ีสนิ
หรอืสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัค�านวณจากจ�านวนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายแก่	หรอืได้รบัคนืจากหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี	โดยใช้
อตัราภาษแีละกฎหมายภาษอีากรทีบ่งัคบัใช้อยูห่รอืทีค่าดว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน	ภาษเีงนิได้รอการ
ตัดบญัชคี�านวณโดยอ้างองิจากผลแตกต่างชัว่คราวของฐานภาษขีองสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ	 และมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอื 
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หนีส้นินัน้ด้วยอตัราภาษสี�าหรบังวดทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชหีรอืในงวดทีก่จิการ
คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระหนีส้นิภาษ	ีโดยใช้อตัราภาษแีละกฎหมายภาษอีากรทีบ่งัคบัใช้อยูห่รอืทีค่าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีลบงัคับ
ใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน	มาตรฐานการบญัชีฉบบันีม้ผีลบงัคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ร่ิมต้นในหรอืหลงัวนัที่	
1	มกราคม	พ.ศ.	2556	แต่กลุม่บรษิทัน�ามาถอืปฏบิตัก่ิอนตัง้แต่	วนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	โดยการปรบัปรงุย้อนหลงั	และมี
ผลกระทบแสดงตามตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในข้อ	2.2	(ข)
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่16	(ปรบัปรงุ	2552)	 ก�าหนดให้กิจการต้องรวมต้นทนุทีป่ระมาณในเบือ้งต้นส�าหรบัการรือ้	 การขน
ย้าย	และการบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์ซึง่เป็นภาระผกูพนัของกจิการเป็นส่วนหนึง่ของราคาทนุของสนิทรพัย์	กจิการต้องคิด
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนประกอบของทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั	เมือ่ส่วนประกอบแต่ละส่วนน้ันมี
ต้นทนุทีม่นียัส�าคญัเมือ่เทยีบกบัต้นทนุทัง้หมดของสนิทรพัย์นัน้	มาตรฐานทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ก�าหนดให้กจิการต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์	มลูค่าคงเหลอื	และวธิกีารคดิค่าเสือ่มราคาอย่างน้อยทีส่ดุทกุสิน้รอบปีบญัช	ีกลุม่บรษิทัได้ปฏบิตัติามมาตรฐาน
การบญัชฉีบบันีต้ัง้แต่	วนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	โดยมผีลกระทบในเรือ่งการแยกส่วนประกอบทีม่นียัส�าคญัของสนิทรัพย์	และ
การทบทวนอายกุารให้ประโยชน์	และปรบัปรงุงบการเงินโดยเลอืกใช้วธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้นไป	ผลกระทบของการน�ามาตรฐานการ
บญัชฉีบบันีม้าถอืปฏบิตัทิ�าให้ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	ลดลงจ�านวน	48.3	ล้านบาท	และ	50.7	
ล้านบาท	ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั	ตามล�าดบั	และก�าไรสทุธเิปลีย่นแปลงด้วยจ�านวนเดยีวกนั

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่19	 เกีย่วข้องกบัการบญัชสี�าหรบัผลประโยชน์พนกังาน	ซึง่สามารถจดัประเภทได้	4	ประเภท	 ได้แก่	
ก)	ผลประโยชน์ระยะสัน้	ข)	ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน	รวมถงึโครงการสมทบเงนิ	และโครงการผลประโยชน์พนักงาน	ค)	
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่	และ	ง)	ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้าง	มาตรฐานการบญัชฉีบบันีก้�าหนดให้วดัมลูค่าโครงการผลประโยชน์
พนกังาน	และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้	กจิการสามารถเลอืกรบัรูผ้ลก�าไรและขาดทนุ
จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็หรอืก�าไรขาดทนุ	ส่วน
ผลก�าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัส�าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนให้รับรู้ในก�าไรขาดทนุ	
กลุม่บรษิทัได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีต้ัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	และได้รับรู้ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน	
โดยเลอืกปรบักบัก�าไรสะสมต้นปี		และรบัรู้ก�าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบัโครงการ
ผลประโยชน์พนกังานในก�าไรขาดทนุด้วยวธีิเส้นตรงตามอายุงานทีค่าดว่าจะเหลอือยู่ถัวเฉลีย่ของพนกังานทีอ่ยู่ในโครงการ		ผลก
ระทบของการน�ามาตรฐานการบญัชฉีบบันีม้าถอืปฏบิตัแิสดงตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในข้อ	2.2	(ข)

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่23	(ปรบัปรงุ	2552)	 ก�าหนดให้กจิการต้องรวมต้นทนุการกูย้มืทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการได้มา	 การ
ก่อสร้าง	หรอืการผลติสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไขเป็นส่วนหนึง่ของราคาทนุของสินทรัพย์นัน้	และยกเลิกวธิทีางเลือกในการรบัรูเ้ป็นค่า
ใช้จ่ายทนัท	ีกลุม่บรษิทัได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีต้ัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	อย่างไรกต็ามการปฏบิติัตาม
มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของกลุม่บรษิทั	เนือ่งจากกลุม่บรษิทัใช้วธิรีวมต้นทนุ
การกูย้มืเป็นส่วนหนึง่ของราคาทนุของสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไขอยูแ่ล้ว
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่24	(ปรบัปรงุ	2552)	 ได้มกีารเพิม่เตมิค�านยิามของบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	 โดยให้รวมการ
อยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนัของกจิการ	การร่วมค้าทีก่จิการเป็นผูร่้วมค้า	และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลงัออกจากงาน
ของพนกังานของกจิการ	กลุม่บรษิทัได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีต้ัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	โดยมผีลกระทบ
เฉพาะการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเท่านัน้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่40	(ปรับปรงุ	2552)	ให้ข้อก�าหนดส�าหรบัการแสดงรายการและการวดัมลูค่าของอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการ
ลงทนุ	กจิการต้องแสดงรายการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิ	กจิการสามารถ
วดัมลูค่าได้สองวธิ	ีคอื	วธิรีาคาทนุ	และวธิมีลูค่ายตุธิรรม	ส�าหรบัวธิมีลูค่ายตุธิรรมกจิการต้องรบัรูผ้ลต่างจากการเปลีย่นแปลง
ของมลูค่ายตุธิรรมในก�าไรหรอืขาดทนุ	กลุม่บรษิทัได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีต้ัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	และ 
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ข)	ผลกระทบของการน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และที่ปรับปรุงมาใช้ปฏิบัติ	

ผลกระทบของการน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และที่ปรับปรุงข้างต้นมาใช้ปฏิบัติมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน	และ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เคยน�าเสนอดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะบริษัท
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 230,465,799 244,736,753
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ลดลง (230,465,799) (244,736,753)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	 13,972,904 7,875,944
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 43,284,927 115,196
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2553	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	 (32,507,695) 7,409,941
ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2553	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		 (29,312,023) 7,760,749

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	 56,974,869 33,938,791
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	 16,641,074 9,730,251
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2554	ลดลง (40,333,795) (24,208,540)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง (3,195,672)				 (350,808)
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้น 3,195,672     350,808
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น(บาท) 0.0017 0.0003

ได้เลอืกใช้วธิรีาคาทนุในการวดัมลูค่า	 และมกีารจดัประเภทรายการใหม่โดยแยกแสดงรายการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุออก
จากทีด่นิ	 อาคารและอปุกรณ์	 และเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	 	 ผลกระทบของการน�ามาตรฐานการ
บญัชฉีบบันีม้าถอืปฏบิตัแิสดงตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในข้อ	2.2	(ข)

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
	 บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการ	(ซึง่รวมถงึกจิการเฉพาะกิจ)ทีก่ลุ่มบริษทัมอี�านาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการด�าเนนิงาน 
	 และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง	 ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่น 
	 หรอืไม่	กจิการต้องพจิารณาถงึการมอียูแ่ละผลกระทบจากสทิธใินการออกเสยีงทีเ่ป็นไปได้ทีก่จิการสามารถใช้สทิธหิรอืแปลสภาพ 
	 ตราสารนัน้ในปัจจบุนั	รวมถงึสทิธใินการออกเสยีงทีเ่ป็นไปได้ซึง่กจิการอืน่ถอือยูด้่วย	กลุม่บรษิทัรวมงบการเงนิของบรษัิทย่อยไว้ 
	 ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุม่บรษิทัมอี�านาจในการควบคมุบรษิทัย่อย	กลุม่บรษิทัจะไม่น�างบการเงินของบรษิทัย่อยมารวมไว้ 
	 ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�านาจควบคุม

	 กลุม่บรษิทับนัทกึบญัชกีารรวมธรุกจิโดยใช้วธิกีารซ้ือ	ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้ส�าหรับการซ้ือบริษทัย่อย	ต้องวดัด้วยมลูค่ายตุธิรรม 
	 ของสนิทรพัย์ทีผู่ซ้ือ้โอนให้และหน้ีสินทีก่่อข้ึนและส่วนไดเสยีในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกโดยกลุม่บรษิทั	รวมถงึมลูค่ายตุธิรรมของ 
	 สนิทรพัย์	หรอืหนีสิ้นทีค่าดว่าจะต้องจ่ายช�าระ		ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้จะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิขึน้	และวดัมลูค่าเริม่แรก 
	 ของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้	และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่ซื้อ	ในการรวมธุรกิจแต่ 
	 ละครัง้	กลุม่บรษิทัวดัมลูค่าของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุในผูถ้กูซือ้ด้วยมลูค่ายตุธิรรม	หรอื	มลูค่าของสนิทรพัย์สทุธทิีร่ะบไุด้ 
	 ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
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	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	 ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง 
	 สิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ	ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง

	 กรณทีีม่ลูค่าส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้	และมลูค่าส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุในผูถ้กูซือ้	และมลูค่ายตุธิรรม	ณ	วนัซือ้ธุรกจิของ 
	 ส่วนได้เสยีในส่วนของผูถ้อืหุน้ของผูถ้กูซือ้ทีผู่ซ้ือ้ถอือยูก่่อนการวมธรุกจิ	มากกว่ามลูค่าสทุธ	ิณ	วนัทีซ่ือ้ของสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาทีร่ะบุ 
	 ได้และหนี้สินที่รับมา	ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม	หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้	และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ 
	 ควบคุม	 ในผู้ถกูซือ้	และมลูค่ายตุธิรรม	ณ	วนัซ้ือธรุกิจของส่วนได้เสยีในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือทีผู่ซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวม 
	 ธรุกจิ	น้อยกว่ามลูค่าราคายตุธิรรมของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยเนือ่งจากมกีารต่อรองราคาซือ้	จะรบัรูส่้วนต่างโดยตรงไปยัง 
	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 กิจการจะตัดรายการบัญชีส�าหรับยอดคงเหลือ	 และรายการก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท	 
	 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยเป็นนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่

	 รายชื่อของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	12

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

	 รายการต่างๆ	ในงบการเงนิของแต่ละกจิการในกลุม่บรษิทัวดัมลูค่าโดยใช้สกุลเงินบาท	งบการเงินรวมน�าเสนอในสกลุเงนิบาท

	 กลุม่บรษิทัแปลงค่ารายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศให้เป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัทีท่ีเ่กดิรายการ	และแปลง 
	 ค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศให้เป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐานะ 
	 การเงิน	รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	และที่เกิดจากการแปลง 
	 ค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ	ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน	

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 และที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ 
	 สิน้ระยะเวลาทีก่�าหนดอายไุม่เกนิสามเดอืน	และเงินลงทนุระยะสัน้อืน่ทีมี่สภาพคล่องสงูซึง่มีอายไุม่เกนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ด้มา

2.6  ลูกหนี้การค้า/รายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระ

	 ลูกหนี้การค้าและรายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระรับรู ้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้	 และจะวัดมูลค่าต่อมา
	 ด้วยจ�านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ	 ณ	 วันสิ้นงวด	 ค่าเผื่อ 
	 หนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและรายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระเปรียบ 
	 เทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า	 	 หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่า 
	 ใช้จ่ายในการบริหาร	 กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างระหว่างจ�านวนรายได้ที่รับรู้แล้วทั้งสิ้นกับจ�านวนรายได้ที่มีการออกใบแจ้งหนี ้
	 ให้กับลูกค้าแล้วในบัญชี	 “ลูกหนี้ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ”	 และ	 “รายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ”	 
	 แสดงรวมอยู่ในลูกหนี้การค้า	และรายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7 สินค้าคงเหลือ

	 สนิค้าคงเหลอืแสดงด้วยราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า	ราคาทนุของสนิค้าค�านวณโดยวธิเีข้าก่อน
	 ออกก่อน	และได้เปลี่ยนมาใช้เป็นวิธีราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2554	กลุ่มบริษัทไม่ได้ปรับงบการเงิน 
	 ย้อนหลงั	เนือ่งจากผลของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวไม่เป็นสาระส�าคญั	ต้นทนุของการซือ้ประกอบด้วยราคา 
	 ซื้อ	และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น	เช่นค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง	หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตาม 
	 เงือ่นไข	มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัประมาณจากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายได้ของธรุกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย	กลุ่มบรษิทับนัทกึ 
	 บัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า	ล้าสมัย	และเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�าเป็น
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2.8 เงินลงทุน

	 กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	เป็น 
	 4	ประเภท	คือ		1.	เงินลงทุนเพื่อค้า		2.	เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด		3.	เงินลงทุนเผื่อขาย		และ		4.	เงินลงทุนทั่วไป	 
	 การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน	 ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน	ณ	 
	 เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอย่างสม�่าเสมอ

	 (1)	 เงินลงทุนเพื่อค้า	คือ	เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน	 
	 	 3	เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน		และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน				

	 (2)	 เงนิลงทนุทีถ่อืไว้จนครบก�าหนด	คอื	เงนิลงทนุทีม่กี�าหนดเวลาและผูบ้รหิารตัง้ใจแน่วแน่และมคีวามสามารถถอืไว้จนครบ 
	 	 ก�าหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		เว้นแต่จะครบก�าหนดภายใน	12	เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา	
	 	 รายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

	 (3)	 เงนิลงทนุเผือ่ขาย	คอื	เงนิลงทนุทีจ่ะถอืไว้โดยไม่ระบชุ่วงเวลาและอาจขายเพือ่เสรมิสภาพคล่องหรอืเมือ่อตัราดอกเบีย้ 
	 	 เปลีย่นแปลง	ได้แสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน	เว้นแต่กรณีทีฝ่่ายบรหิารแสดงเจตจ�านงทีจ่ะถือไว้ในช่วงเวลา 
	 	 น้อยกว่า12	 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 หรือเว้นแต่กรณีที่ 
	 	 ฝ่ายบริหารมีความจ�าเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด�าเนินงาน	จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

	 (4)	 เงินลงทุนทั่วไป	คือ	เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ	

	 เงินลงทุนทั้ง	4	ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน	ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน 
	 ลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ารายการ	โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด	และเงินลงทุนทั่วไป

	 เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�าหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	หักด้วย 
	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

	 เงินลงทุนทั่วไป	แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

	 บรษิทัจะทดสอบค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าของเงนิลงทนุเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าเงนิลงทนุนัน้อาจมค่ีาเผือ่การลดลงของมลูค่าเกดิข้ึน 
	 หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของ
	 มูลค่ารวมไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ในการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ	ผลต่างระหว่างมลูค่ายุตธิรรมของผลตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่ายเมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคา 
	 ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุน	

2.9  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนจะถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัย์ทีถ่อืไว้เพือ่ขายเมือ่มลูค่าตามบญัชทีีจ่ะได้รบัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย 
	 และการขายนัน้ต้องมคีวามเป็นไปได้สูงมาก	สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนนัน้จะวดัมลูค่าด้วยจ�านวนทีต่�า่กว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชกีบั 
	 มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	 หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการ 
	 ใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

2.10  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

	 อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า	หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือ 
	 ทั้งสองอย่าง	 และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท	 จะถูกจัดประเภทเป็น	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 รวมถึง 
	 อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

	 การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน	 รวมถึงต้นทุนในการท�ารายการและต้นทุน
	 การกู้ยืม	ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา	การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะ
	 รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่การซื้อหรือการก่อสร้าง
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	 และจะหยุดรับรู้ทันทีเมื่อสินทรัพย์น้ันก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส�าคัญ	หรือระหว่างที่การด�าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้า	
	 เงื่อนไขหยุดชะงักลง

	 หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน	หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อผล 
	 ขาดทุนจากการด้อยค่า	

	 ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสือ่มราคา	ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุอืน่	ๆ 	จะค�านวณโดยใช้วธิเีส้นตรงเพือ่ลดราคา 
	 ทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้	ดังต่อไปนี้

	 	 	 อาคาร																																				20	และ	35	ปี
	 	 	 ส่วนปรับปรุงอาคาร																									 						10	ปี

	 การรวมรายจ่ายในภายหลงัเข้าเป็นมลูค่าบญัชีของสนิทรพัย์จะกระท�าก็ต่อเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ลุม่บรษิทัจะได้ 
	 รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้	และต้นทนุสามารถวดัมลูค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ	ค่าซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษา 
	 ทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิขึน้	เมือ่มกีารเปลีย่นแทนชิน้ส่วนของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	จะตดัมลูค่าตามบญัชี 
	 ของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก	

 2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

	 ทีด่นิแสดงตามราคาทนุหลังหกัค่าเผือ่การด้อยค่า	(ถ้าม)ี	อาคารและอปุกรณ์วดัมลูค่าด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและ 
	 ค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม	 
	 เมื่อต้นทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง 
	 น่าเชื่อถือ	และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก	ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอื่น	ๆ	บริษัทจะรับรู้ 
	 ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อ	
	 ลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์	

	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2554	 กลุ่มบริษัทได้มีการแยกส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญ	 และเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี	 
	 โดยมีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์	 อายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท 
	 แสดงดังต่อไปนี้

ก่อนปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

โรงสูบน�้า 33	ปี 20,	35	ปี
อาคาร 10,	20,	25	ปี 10,	20,	35	ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร	และอาคารเช่า 5,	10	ปี 5,	10	ปี	แต่ไม่เกิน
อายุสัญญาเช่า

เครื่องจักรและอุปกรณ์
			-	สระพักน�้า	ท่อส่งน�้า	และอุปกรณ์ประกอบ 10,	20,	40	ปี 40	ปี
			-	เครื่องสูบน�้า 10	ปี 30	ปี
			-	ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม
					(SCADA)	ท่อร้อยสาย	(Fiber	Optic) 5,	10	ปี 5,	15	ปี
			-	เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น 5,	10	ปี 5,	10	ปี
อุปกรณ์ส�านักงาน 3,	5	ปี 3,	5	ปี
ยานพาหนะ 5	ปี 5	ปี
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	 กลุ่มบริษัทมีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์	มูลค่าคงเหลือ	และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญช	ี

	 ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
	 ทันที

	 ผลก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการจ�าหน่ายทีดิ่น	อาคารและอปุกรณ์	ค�านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสทุธทิี่ได้รบัจาก 
	 การจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	และจะรับรู้บัญชีผลก�าไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในก�าไรหรือขาดทุน

	 ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่ง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์นั้น
	 ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์	 ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย	
	 ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 รวมทั้งภาษีที่เก่ียวข้อง	 และจ�านวนที่ตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินที่
	 เกี่ยวกับการกู้ยืม	ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุน

2.12 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน

 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ค่าเสื่อมราคา
	 ของสนิทรพัย์ภายใต้สญัญาสมัปทานแสดงรวมอยู่ในก�าไรขาดทนุ	ซ่ึงค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยใช้วธิเีส้นตรงตาม
	 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ไม่เกิน	15,	20	และ	25	ปี	ซึ่งเป็นระยะเวลาภายใต้สัญญาสัมปทาน

2.13 ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชี

	 ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทาน	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการให้ได้มาซึ่งสัญญาสัมปทานกับการประปาส่วนภูมิภาค	 ต้นทุน 
	 การได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชีแสดงตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ค่าตัดจ�าหน่าย 
	 ของต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชีแสดงรวมอยู่ในก�าไรขาดทุน	 ซึ่งค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ 
	 สัญญาสัมปทานที่บริษัทย่อยได้รับเป็นระยะเวลา	27	ปี	และ	30	ปี

2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 2.14.1 ต้นทุนค่าสิทธิในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาสัมปทาน

	 	 ต้นทุนค่าสิทธิในการประกอบกิจการของบริษัทย่อยภายใต้สัญญาสัมปทานที่ได้รับจากกิจการหรือหน่วยงานของ 
	 	 ภาครัฐ	โดยมีระยะเวลาในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาสัมปทานอันจ�ากัด	โดยแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัด 
	 	 จ�าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า	(ถ้าม)ี	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนตดัจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
	 	 ตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา	27	 	 ปี	 ซ่ึงเป็นระยะเวลาที่บริษัทย่อยได้รับในการประกอบธุรกิจภายใต้สัญญา 
	 	 สัมปทาน	กลุ่มบริษัทจะปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวในกรณีที่มีการด้อยค่าเกิดขึ้น

 2.14.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 โดยค�านวณจากต้นทุน
	 	 ในการได้มาและตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณไว้	10	ปี

2.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 สนิทรพัย์ทีม่อีายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั	ซึง่ไม่มกีารตดัจ�าหน่ายจะถกูทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทกุปี	สนิทรพัย์อืน่ 
	 ที่มีการตัดจ�าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า	เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต�่ากว่ามูลค่าที่คาด 
	 ว่าจะได้รับคืน	 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน 
	 ซึง่หมายถงึจ�านวนทีสู่งกว่าระหว่างมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายเทยีบกบัมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์จะถกูจดัเป็นหน่วยที่ 
	 เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้	 เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า	 สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอก 
	 เหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว	 จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุน 
	 จากการด้อยค่า	ณ	วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย	 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ภาษีเงินได้จะรับรู้ 
	 ในก�าไรหรือขาดทุน	ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	ในกรณีนี้	ภาษีเงิน	
	 ได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล�าดับ

	 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่	หรือ	ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี 
	 ผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัย่อย	และบรษิทัร่วมของกลุม่บรษิทัได้ด�าเนนิงานและเกดิรายได้ 
	 ทางภาษี	 ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด	 ๆ	 โดยค�านึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน�า 
	 กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ	และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร	หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระ 
	 เจ้าหน้าที่ภาษีอากร

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ�านวนตามวิธีหนี้สิน	เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน	และ 
	 ราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี	(และกฎหมายภาษีอากร)	 ที่มีผล 
	 บังคับใช้อยู่	หรือ	ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะ 
	 น�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์	หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บรษิทัจะมกี�าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะน�าจ�านวน
	 ผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์	กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนใน
	 บริษัทร่วม	และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการ
	 ผลต่างช่ัวคราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ได้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์
	 ได้ในอนาคต

	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได ้
	 ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีสิ้นภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั	และทัง้สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอตดับญัชเีก่ียวข้องกบั 
	 ภาษเีงนิได้ทีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดียวกันและเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษเีดียวกันหรือหน่วยภาษต่ีางกนั	ซึง่ 
	 ตั้งใจจะจ่ายด้วยยอดสุทธิ

2.17 เงินกู้ยืม
	 เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการที่เกิดขึ้น	 ผลต่างระหว่าง 
	 สิง่ตอบแทน	(หกัด้วยต้นทนุการจัดท�ารายการทีเ่กิดขึน้)	เมือ่เทยีบกับมลูค่าทีจ่่ายคนืเพือ่ช�าระหนีน้ัน้จะรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ 
	 ตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม	ดอกเบี้ยจ่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในสัญญา

	 เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิเลื่อนช�าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	12	 เดือน	 
	 นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.18 สัญญาเช่าระยะยาว 

 กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

	 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซ่ึงผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่	สัญญา 
	 เช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว	(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให ้
	 เช่า)	จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น	

 สัญญาเช่าที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น 
	 สัญญาเช่าการเงิน	 ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	 หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวน 
	 เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	 แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	 จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้ 
	 จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่	 โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา	 	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า 
	 หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	 ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของ 
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	 สัญญาเช่าเพื่อท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู ่	 สินทรัพย์ที่ได้ 
	 มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใด
	 จะน้อยกว่า 

 กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

	 สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	และ 
	 ตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่ม 
	 บริษัท	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 รายได้ค่าเช่า	 (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า)	 รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรง 
	 ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
	 ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน	และโครงการ 
	 ผลประโยชน์	 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหากในจ�านวนเงินท่ีคงท่ี	 
	 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย	หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม	ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์ 
	 เพียงพอที่จะจ่ายช�าระให้พนักงานทั้งหมดส�าหรับการให้บริการของพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โครงการผลประโยชน ์
	 เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน	ซ่ึงจะก�าหนดจ�านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ	ซึ่งจะขึ้น 
	 อยู่กับหลายปัจจัย	เช่น	อายุ	จ�านวนปีที่ให้บริการ	และค่าตอบแทน	เป็นต้น

	 •  โครงการสมทบเงิน
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 โดยใช้แผนการก�าหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยก 
ออกจากสนิทรัพย์ของกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทนุ	กองทนุส�ารองเลีย้งชพีดงักล่าวได้รบัเงนิเข้าสมทบกองทนุ
จากพนักงานและกลุ่มบริษัท	 และกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว	 เงินสมทบ
จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงก�าหนดช�าระ	 ส�าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบก�าหนดจ่าย

	 •		โครงการผลประโยชน์
     ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
	 กลุม่บรษิทัจดัให้มโีครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพือ่จ่ายเงนิให้แก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย	จ�านวน 
	 เงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�านวนปีที่พนักงานท�างานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�างานที่จะเกิดขึ้นใน 
	 อนาคตหนี้สินส�าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	 ณ	 วันที่ 
	 สิน้รอบระยะเวลารายงานหกัด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์โครงการ	และ	ปรบัปรงุด้วยต้นทนุบรกิารในอดตีทียั่งไม่รบัรู้ 
	 ภาระผกูพนันีค้�านวณโดยนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัอสิระ	ด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้	ซึง่มลูค่าปัจจบุนัของ 
	 โครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต	โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 
	 	ซ่ึงเป็นสกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิทีจ่ะจ่ายภาระผกูพนัให้แก่พนกังาน	และวนัครบก�าหนดใกล้เคยีงกับระยะเวลาทีต้่องช�าระ 
	 ภาระผูกพัน	

ก�าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังานเกดิขึน้จาก	การ
ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงข้อสมมตฐิานจะรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุด้วยวิธเีส้นตรงตามอายุงานทีค่าดว่าจะเหลอือยู่ถวัเฉลีย่ของพนกังาน
ทีอ่ยู่ในโครงการ
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2.20 ประมาณการหนี้สิน
	 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินส�าหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็นภาระผูกพัน	 ใน 
	 ปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว้	อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันนั้นมี	
		 ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป	 	 และตามประมาณการของจ�านวนที่ต้องจ่าย 
	 ได้อย่างน่าเชื่อถือ	 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน	 เช่น	 ภายใต้สัญญาประกันภัย 
	 กลุม่บรษิทัจะบนัทกึเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมือ่คาดว่าน่าจะได้รบัรายจ่ายนัน้คนือย่างแน่นอน	ประมาณการหนีส้นิจะไม่รบัรู ้
	 ส�าหรับขาดทุนจากการด�าเนินงานในอนาคต

2.21 การรับรู้รายได้
	 รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการ	 โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัท 
	 ส�าหรับงบการเงินรวม	นโยบายในการรับรู้รายได้แต่ละประเภทของกลุ่มบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

	 ก)		รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้ 

	 กับผู้ซื้อแล้วด้วยมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้า	(ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	หลังหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว

	 ข)		รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญา

รายได้ค่าบรกิารรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้ให้บรกิารแล้ว	โดยพจิารณาตามขัน้ความส�าเรจ็ของงานด้วยมลูค่าซึง่ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่

	 ค)		รายได้จากโครงการวางท่อส่งน�้าและโครงการลดน�้าสูญเสีย
รายได้จากโครงการวางท่อส่งน�้าและโครงการลดน�้าสญูเสยีรบัรูเ้ป็นรายได้ตามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็	กลุม่บรษิทั 

	 					จะรับรู้รายการขาดทุนจากสัญญาเต็มจ�านวนทันทีที่คาดว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น

	 ง)		ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น

	 จ)		รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.22 การจ่ายเงินปันผล

	 เงนิปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของบริษทับนัทกึในงบการเงนิของกลุม่บรษิทัในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
	 ที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล	หรือโดยคณะกรรมการของบริษัท	ในกรณีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

2.23 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

	 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของกลุ่มบริษัท

3. ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
	 การประมาณการ	ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิจิได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนือ่ง	และอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ 
	 ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ	ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น	การประมาณ 
	 การทางบัญชี	ข้อสมมติฐาน	และการใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญ	ได้แก่
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3.1 มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

	 มลูค่าจากการใช้สินทรัพย์	คอื	มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีก่ลุม่บรษิทัคาดว่าจะได้รบัจากการใช้สนิทรพัย์และท�าการปรบัลด
	 โดยอตัราคดิลดทีก่�าหนดโดยผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทั	ประมาณการกระแสเงินสดตามประมาณการทางการเงินส�าหรับระยะ 
	 เวลาที่เหลือของการใช้ทรัพย์สินหรือตามอายุสัมปทานที่เหลืออยู่ได้อนุมัติแล้วโดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัท	โดยคิดค�านวณ 
	 ขึ้นจากประมาณการอัตราการเติบโตทางธุรกิจ	ซึ่งจะไม่สูงไปกว่าก�าลังการผลิต	และความต้องการของผู้ใช้น�้า	สมมติฐาน 
	 หลักที่ใช้ในการค�านวณหามูลค่าจากการใช้งาน	 คือ	 อัตราการเติบโต	 อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้และอัตราก�าไรขั้นต้น	 
	 ผู้บริหารก�าหนดอัตราดังกล่าวจากผลการด�าเนินงานในอดีต	ความคาดหวังของการพัฒนาตลาด	และแผนทางธุรกิจ	อัตรา 
	 คิดลดที่ ใช้เป็นอัตราก่อนหักภาษีและปรับสะท้อนความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจโดยค�านึงถึงระยะเวลาที่เหลือในการใช้ 
	 สินทรัพย์แล้ว	 โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากโครงสร้างรายได้	 โครงสร้างต้นทุน	 อัตราคิดลด 
	 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป

3.2 สัญญาเช่า 

	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
	 การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน 
	 สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
	 จะเกดิขึน้จากลูกหน้ีแต่ละราย	โดยค�านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี	อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู ่
	 ในขณะนั้น	เป็นต้น

3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 ในการค�านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารต้องประมาณ	 อายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้
	 งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องท�าการทบทวน	อายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิด 
	 ขึ้น	หรืออย่างน้อยปีละครั้งทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก 
	 การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ 
	 ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

3.5 ผลประโยชน์พนักงาน - โครงการผลประโยชน์

	 มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัจากโครงการผลประโยชน์ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัที่ใช้ในการค�านวณตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
	 โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว	เช่น	อัตราเงินเฟ้อ	อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน	รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรา 
	 คดิลด	การเปล่ียนแปลงของข้อสมมตฐิานเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์	กลุม่บรษิทัได้ 
	 พจิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสม	ซึง่ได้แก่อตัราดอกเบีย้ทีค่วรจะใช้ในการก�าหนดมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงนิสด 
	 ที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์	 โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน 
	 ที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน	และวันครบก�าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�าระภาระผูกพัน
	 ข้อสมมตฐิานหลักส�าหรับภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ซ่ึงอ้างองิกับสถานการณ์ปัจจบุนัในตลาดได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 
	 ประกอบงบการเงินข้อ	26
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3.6 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

	 กลุม่บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย	ซ่ึงฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของคด ี
	 ทีถ่กูฟ้องร้องแล้วและเชือ่มัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัเกิดขึน้	นอกเหนอืจากประมาณการหนีส้นิที่ได้บนัทกึไว้ 
	 แล้ว	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	
	 นอกจากน้ีกลุม่บรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัการจดัให้บรษิทั	เช่า/บรหิาร	และการปรบัอตัราผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน�า้ 
		 2	โครงการ	ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ	38.5	ซ่ึงฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการบนัทกึค่าตอบแทน 
	 โครงการในงบการเงินโดยใช้อัตราค่าตอบแทนจากประมาณการที่ดีที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3.7 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขาย 
	 คล่อง	ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบ 
	 จ�าลองการประเมนิมลูค่า	ซึง่ตวัแปรที่ใช้ในการค�านวณมาจากการเทยีบเคยีงกับตวัแปรทีม่อียู่ในตลาดโดยค�านงึถึงสภาพคล่อง	 
	 ข้อมูลความสัมพันธ์	 และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว	 การประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 
	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัคอื	เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ	ซึง่กลุม่บรษิทัประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยการค�านวณ 
	 หามูลค่าปัจจุบันของเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดในการคิดลด

4. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

	 วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
	 กลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น	 และเพื่อด�ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่ 
	 เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

	 ในการด�ารงไว้หรอืปรบัโครงสร้างของทนุ	กลุม่บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุน้	การคนืทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้ 
	 การออกหุ้นใหม่	หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

5. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
	 กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจหลัก	คือ	การจ�าหน่ายน�้าดิบ	การจ�าหน่ายน�้าประปา	การบริหารกิจการน�้าประปา	และงานวิศวกรรม
	 บริการ	(โครงการลดน�้าสูญเสีย)	โดยมีการด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย	

	 ข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	ในงบการเงินรวมสามารถ 
	 สรุปได้ดังนี้
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5.1 ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554

รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการ
ธุรกิจการ
จ�าหน่าย          
น�้าดิบ

ธุรกิจการ
จ�าหน่าย          
น�้าประปา

ธุรกิจการ
บริหารกิจการ

ประปา

งาน
วิศวกรรม
บริการ อื่น ๆ

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

รายได้
รายได้จากภายนอก 2,261,016 765,849 58,834 102,180 62,504   - 3,250,383
รายได้ระหว่างส่วนงาน 120,752   - 245,482   - 4,090 (370,324)   -
รวมรายได้ 2,381,768 765,849 304,316 102,180 66,594 (370,324) 3,250,383
ต้นทุนขายและบริการ (811,953) (521,256) (282,691) (91,673) (59,488) 369,836 (1,397,225)
ก�าไรจากการด�าเนินงาน
ก�าไรจากการด�าเนินงาน
			ตามส่วนงาน 1,569,815 244,593 21,625 10,507 7,106 (488) 1,853,158
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน
รายได้อื่น 59,652
ค่าใช้จ่ายในการขาย (49,513)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ 
			ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (352,104)
ต้นทุนทางการเงิน (78,476)
ภาษีเงินได้ (424,694)
ก�าไรสุทธิ 1,008,023

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553

รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการ
ธุรกิจการ
จ�าหน่าย          
น�้าดิบ

ธุรกิจการ
จ�าหน่าย          
น�้าประปา อื่น ๆ

ธุรกิจการ
บริหารกิจการ

ประปา

งาน
วิศวกรรม
บริการ อื่น ๆ

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) (80,878) 353,681 (2,934,221)
ก�าไรจากการด�าเนินงาน
ก�าไรจากการด�าเนินงาน
			ตามส่วนงาน 1,374,691 218,974 59,835 33,133 13,595 3,220 (4,379) 1,699,069
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน
รายได้อื่น 41,508
ค่าใช้จ่ายในการขาย (49,642)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ

			ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (310,444)
ต้นทุนทางการเงิน (89,807)
ภาษีเงินได้ (378,551)
ก�าไรสุทธิ 912,133

(ปรับปรุงใหม่)
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5.2 สินทรัพย์จ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจ
 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2554

ธุรกิจการ
จ�าหน่าย      
น�้าดิบ

ธุรกิจการ
จ�าหน่ายน�้า

ประปา

ธุรกิจการ
บริหารกิจการ

ประปา
งานวิศวกรรม

บริการ

สินทรัพย์
ส่วนกลาง

และ 
สินทรัพย์อ่ืน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

ลูกหนี้การค้า	และลูกหนี้อื่น 216,849 187,465 63,226 6,147 20,129 (76,234) 417,582

รายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระ     -     -      - 10,133      -     - 10,133

สินค้าคงเหลือ     - 3,212 2,454 2,212      -     - 7,878

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย-สุทธิ     -     - 34,658       -      -     - 34,658

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ     -     -      -      - 217,160     - 217,160

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 7,872,135 6,861 161,215 298 332,202     - 8,372,711

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน	-	สุทธิ     - 241,859 214,147      -      -     - 456,006

ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน

					รอตัดบัญชี	-	สุทธิ     - 426,681 115,093      -      -     - 541,774

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ     - 135,550      -      - 34,023     - 169,573

สินทรัพย์ส่วนกลางและสินทรัพย์อื่น     -     -      -      - 1,067,807 (510,810) 556,997

รวมสินทรัพย์ 8,088,984 1,001,628 590,793 18,790 1,671,321 (587,044) 10,784,472

 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2553

ธุรกิจการ
จ�าหน่าย      
น�้าดิบ

ธุรกิจการ
จ�าหน่ายน�้า

ประปา

ธุรกิจการ
บริหารกิจการ

ประปา
งานวิศวกรรม

บริการ

สินทรัพย์ส่วน
กลาง

และสินทรัพย์
อื่น

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม

ลูกหนี้การค้า	และลูกหนี้อื่น 212,342 144,338 44,167 6,535 22,444 (54,771) 375,055

รายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระ    -      -      - 16,613     -     - 16,613

สินค้าคงเหลือ    - 3,019 4,785 1,755     -     - 9,559

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ    -      -      -     - 230,466     - 230,466

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 6,973,326 5,957 210,523 529 347,489     - 7,537,824

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน	-	สุทธิ    - 249,248 179,831     -     -     - 429,079

ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน

					รอตัดบัญชี	-	สุทธิ    - 421,222 121,095     -     -     - 542,317

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ    - 143,899      -     -     -     - 143,899

สินทรัพย์ส่วนกลางและสินทรัพย์อื่น    -      -      -     - 1,114,431 (514,671) 599,760

รวมสินทรัพย์ 7,185,668 967,683 560,401 25,432 1,714,836 (569,442) 9,884,572

(หน่วย : พันบาท)
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5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการขายน�้าดิบแยกตามโครงข่าย 

	 5.3.1		ปริมาณการขายและรายได้จากการขายน�้าดิบแยกตามโครงข่ายท่อส่งน�้า

	 5.3.2	 สัดส่วนการขายน�้าดิบแก่ผู้ใช้น�้าแต่ละประเภท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ปริมาณการขาย รายได้จากการขาย ปริมาณการขาย รายได้จากการขาย
พันลูกบาศก์เมตร พันบาท พันลูกบาศก์เมตร พันบาท

โครงข่ายท่อส่งน�้าหนองปลาไหล	-	มาบตาพดุ 86,171 791,915 72,212 663,627
โครงข่ายท่อส่งน�้าดอกกราย	-	มาบตาพุด 85,058 782,024 85,712 787,341
โครงข่ายท่อส่งน�้าฉะเชิงเทรา	-	ชลบุรี 69,742 620,812 64,428 573,725
โครงข่ายท่อส่งน�้าหนองปลาไหล	-	หนองค้อ 20,583 187,017 22,530 203,713
รวม 261,554 2,381,768 244,882 2,228,406

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

โครงข่ายท่อส่งน�้าหนองค้อ	-	แหลมฉบัง	1 461,752 416,820
โครงข่ายท่อส่งน�้าหนองค้อ	-	แหลมฉบัง	2 138,234 109,850
โครงข่ายท่อส่งน�้าฉะเชิงเทรา 20,826 47,055
รวม 620,812 573,725

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

นิคมอุตสาหกรรม 52 51
การประปา 31 32
โรงงานทั่วไป 17 17
รวม 100 100

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : ร้อยละ)

	 รายได้จากการขายน�้าดิบในโครงข่ายท่อส่งน�้าฉะเชิงเทรา	-	ชลบุรี	ประกอบด้วย	

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินสดในมือ 625,000 525,000 180,000 80,000
เงินฝากธนาคาร	 -	ประเภทกระแสรายวัน 64,154 7,000 34,000 4,000
	 									-	ประเภทออมทรัพย์ 72,998,798 145,300,055 18,226,521 31,233,765
	 									-	ประเภทฝากประจ�า 1,686 2,052,269 1,686 2,052,269
หลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน 55,000,000 295,000,000 55,000,000 295,000,000

128,689,638 442,884,324 73,442,207 328,370,034
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	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ	0.50	-	0.875	ต่อปี	(พ.ศ.	2553	:	ร้อยละ 
	 0.50	ต่อปี)	เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ามีอายุไม่เกิน	3	เดือน	มอัีตราดอกเบีย้ร้อยละ	1.75	ต่อปี	(พ.ศ.	2553	:	ร้อยละ	0.75	ต่อปี) 
	 หลกัทรพัย์โดยมสัีญญาซือ้คนืมอีายคุรบก�าหนดไม่เกนิ	1	เดอืน	มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ	3.20	-	3.21	ต่อปี	(พ.ศ.	2553	:	ร้อยละ	1.87 
	 -1.90	ต่อปี)

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	เงนิลงทุนชัว่คราวในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัเป็นเงนิฝากประจ�ากบัสถาบนั 
	 การเงิน	ที่มีระยะเวลาครบก�าหนดเกิน	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	1	ปี	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.30	ถึง	ร้อยละ	4.00	ต่อปี

7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชีต้นปี - - - -
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี 95,000,000 - 50,000,000 -
ราคาตามบัญชีปลายปี 95,000,000 - 50,000,000 -

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ลูกหนี้การค้า 363,707,415 310,761,108 279,939,061 226,877,314
ลูกหนี้อื่น 35,922,071 45,722,408 2,326,093 2,200,408
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 13,685,237 17,850,948 10,941,223 10,784,398
อื่น	ๆ 4,267,863 720,634 4,267,417 720,634

417,582,586 375,055,098 297,473,794 240,582,754

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	ลูกหน้ีอ่ืนในงบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้ระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	จ�านวน	 
	 35.3	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	41.9	ล้านบาท)	เกี่ยวกับเงินชดเชยและค่าปรับงานก่อสร้างระบบผลิตน�้าประปาที่ล่าช้า	และการ 
	 ส่งมอบน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในส่วนที่ไม่ถึงปริมาณขั้นต�่าที่ก�าหนด	 ตามสัญญาซื้อขายน�้าประปาเพื่อ 
	 ส�านักงานประปาชลบุรี	รวมถึงการที่บริษัทย่อยดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนในการผลิตน�้าประปาเพื่อให้สามารถ 
	 ส่งมอบน�้าประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ถึงปริมาณขั้นต�่าที่ก�าหนด	 ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถหักกลบลบหนี้ 
	 จ�านวนลูกหนี้ที่บันทึกนี้กับค่าน�้าประปาที่บริษัทย่อยต้องซ้ือในทุก	ๆ	เดือนจากบริษัทเอกชนดังกล่าว
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ลูกหนี้การค้าส่วนที่เรียกเก็บแล้ว
					-	บุคคลภายนอก	 95,793,479 87,351,659 95,338,834 87,231,819
					-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	37.2) 192,027,058 156,930,257 184,600,227 139,645,495
รวมลูกหนี้การค้าส่วนที่เรียกเก็บแล้ว 287,820,537 244,281,916 279,939,061 226,877,314
ลูกหนี้การค้าส่วนที่ยังไม่เรียกเก็บ
					-	บุคคลภายนอก 257,227          -          -          -
					-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	37.2) 75,629,651 66,479,192          -          -
รวมลูกหนี้การค้าส่วนที่ยังไม่เรียกเก็บ 75,886,878 66,479,192          -          -

363,707,415 310,761,108 279,939,061 226,877,314

9. สินค้าคงเหลือ

	 ลูกหน้ีการค้า	-	ส่วนที่เรียกเก็บแล้วสามารถแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 268,141,915 222,062,902 260,691,661 224,648,014
เกินก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน 19,583,669 21,192,632 19,182,150 1,202,918
เกินก�าหนด	3	-	6	เดือน 523,634 688,631 493,931 688,631
เกินก�าหนด	6	-	12	เดือน 486,472 337,751 486,472 337,751

288,735,690 244,281,916 280,854,214 226,877,314
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (915,153)         - (915,153)         -

287,820,537 244,281,916 279,939,061 226,877,314

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 7,878,538 9,558,954    -    -
7,878,538 9,558,954    -    -

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ

	 เมือ่วนัที	่23	มถินุายน	พ.ศ.	2554	ผูบ้ริหารของกลุม่บรษิทั	ได้อนมุตักิารขายทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	และสนิทรพัย์ภายใต้สญัญา 
	 สมัปทานประกอบกจิการประปาเกาะล้านและเกาะสชัีงของบรษิทัย่อยให้กับบรษิทัเอกชน	2	รายในราคารวมทัง้สิน้	35.0	ล้านบาท 
	 บรษิทัย่อยจงึแสดงสนิทรพัย์ดงักล่าว	ซึง่มมีลูค่าตามบญัชี	34.7	ล้านบาทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถื่อไว้เพือ่ขาย	ในปัจจบุนั 
	 การโอนสัมปทานประกอบกิจการประปาเกาะล้านอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาเมืองพัทยาเพื่อที่จะน�าเสนอกระทรวง 
	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติ	 ส่วนการโอนสัมปทานประกอบกิจการประปาเกาะสีชังได้รับความเห็นชอบจาก 
	 สภาเทศบาลต�าบลเกาะสีชงัแล้วแต่ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาเพือ่อนมุตัโิดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
	 โดยคาดว่าการโอนสัมปทานทั้ง	2	โครงการจะเสร็จสิ้นภายในปี	พ.ศ.	2555

	 ลูกหน้ีการค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2553	บริษัทมีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ�าจ�านวน	2.1	ล้านบาทที่วางไว้เป็นหลักทรัพย์ 
	 ค�า้ประกนักบัธนาคารพาณชิย์ในการออกหนงัสอืค�า้ประกันธนาคารให้แก่กลุ่มบริษทัตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการ 
	 เงินข้อ	38.4

	 รายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแสดงดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554

ราคาทุน			 79,716,435
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม (26,588,933)
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (18,470,000)
มูลค่าตามบัญชี 34,657,502

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	เงินลงทนุในบรษิทัย่อยตามทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะบรษิทั	มรีายละเอยีดดงันี้ 

	 บริษัท	ยูนิเวอร์แซลยูทิลิตี้	จ�ากัด	มีมติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียด	ดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ

ประเภท ประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
ชื่อบริษัท ธุรกิจ ที่จดทะเบียน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	
			ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่ายน�้า
ประปา

ประเทศไทย  510 510 100 100 510,000,000 510,000,000 25,142,998 28,560,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 510,000,000 510,000,000 25,142,998 28,560,000

เงินปันผลรวม เงินปันผลต่อหุ้น
ปี พ.ศ. 2554 อนุมัติโดย ล้านบาท บาท วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลส�าหรับปี	พ.ศ.	2553
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่	30	มีนาคม	พ.ศ.	2554 12.90 0.253 30	กันยายน	พ.ศ.	2554

เงินปันผลระหว่างกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
		ผลการด�าเนินงานส�าหรับ
		งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

เมื่อวันที่	27	กันยายน	พ.ศ.	2554

		30	มิถุนายน	พ.ศ.	2554 12.24 0.24 31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554
25.14
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เงินปันผลรวม เงินปันผลต่อหุ้น
ปี พ.ศ. 2553 อนุมัติโดย ล้านบาท บาท   วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 30	เมษายน	พ.ศ.	2553
   ต้ังแต่วันท่ี	1	กันยายน	พ.ศ.	2552 เมื่อวันที่	19	เมษายน   
			ถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2552 พ.ศ.	2553	 8.26 0.162
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
			ด�าเนินงานต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม เมื่อวันที่	28	กันยายน	พ.ศ.	2553 ตั้งแต่เดือนตุลาคม
			พ.ศ.	2553	ถึงวันท่ี	30	มิถุนายน พ.ศ.	2553	ถึงเดือน
			พ.ศ.	2553 20.30 0.398 ธันวาคม	พ.ศ.	2553

28.56

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
จ�านวนหุ้น สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หุ้น หุ้น ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี 5,479,140 5,175,000 15.88 15.00 91,470,300 85,387,500
การลงทุนเพิ่มขึ้น   - 304,140       - 0.88  - 6,082,800
ราคาตามบัญชีปลายปี 5,479,140 5,479,140 15.88 15.88 91,470,300 91,470,300

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาว	ซึ่งเป็นเงินลงทุนทั่วไปในตราสารทุนที่ไม่อยู่ 
	 ในความต้องการของตลาดดังต่อไปนี้

 บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ากัด

	 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนของบริษัท	 เอ็กคอมธารา	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	 และด�าเนิน 
	 ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและขายน�้าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

	 ในปี	พ.ศ.	2554	บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท	จ�านวน	18.2	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	17.2	ล้านบาท) 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทั่วไป
-	บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด 91,470,300 91,470,300 91,470,300 91,470,300
รวมเงินลงทุนระยะยาว 91,470,300 91,470,300 91,470,300 91,470,300



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  |        87

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

ค่าเสื่อมราคาจ�านวนเงิน	8.8	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	10.4	ล้านบาท)	ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 23,840,000 228,368,666 252,208,666

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม             - (17,677,139) (17,677,139)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 23,840,000 210,691,527 234,531,527

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 23,840,000 210,691,527 234,531,527

ซื้อสินทรัพย์             - 6,354,389 6,354,389

ค่าเสื่อมราคา             - (10,420,117) (10,420,117)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 23,840,000 206,625,799 230,465,799

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 23,840,000 234,723,055 258,563,055

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม             - (28,097,256) (28,097,256)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 23,840,000 206,625,799 230,465,799

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 23,840,000 206,625,799 230,465,799

ซื้อสินทรัพย์             - 379,688 379,688

โอนสินทรัพย์ (4,840,000)           - (4,840,000)

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	-	สุทธิ             - (61,839) (61,839)

ค่าเสื่อมราคา             - (8,783,509) (8,783,509)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 19,000,000 198,160,139 217,160,139

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน 19,000,000 235,040,904 254,040,904

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม             - (36,880,765) (36,880,765)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 19,000,000 198,160,139 217,160,139

ราคายุติธรรม 15,200,000 207,555,000 222,755,000
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 23,840,000 244,141,329 267,981,329

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม            - (18,898,041) (18,898,041)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 23,840,000 225,243,288 249,083,288

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 23,840,000 225,243,288 249,083,288

ซื้อสินทรัพย์            - 6,793,265 6,793,265

ค่าเสื่อมราคา            - (11,139,800) (11,139,800)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 23,840,000 220,896,753 244,736,753

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 23,840,000 250,934,594 274,774,594

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม            - (30,037,841) (30,037,841)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 23,840,000 220,896,753 244,736,753

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 23,840,000 220,896,753 244,736,753

ซื้อสินทรัพย์            - 405,911 405,911

โอนสินทรัพย์ (4,840,000)           - (4,840,000)

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	-	สุทธิ            - (66,108) (66,108)

ค่าเสื่อมราคา            - (9,390,156) (9,390,156)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 19,000,000 211,846,400 230,846,400

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน 19,000,000 251,274,397 270,274,397

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม            - (39,427,997) (39,427,997)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 19,000,000 211,846,400 230,846,400

ราคายุติธรรม 15,200,000 221,890,132 237,090,132

	 ค่าเสื่อมราคาจ�านวนเงิน	9.4	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	11.1	ล้านบาท)	ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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	 มลูค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุก�าหนดโดยใช้รายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระ	ซ่ึงมคีณุสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชาญ 
	 ในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในท�าเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น

	 จ�านวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ที่ได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	ได้แก่
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

รายได้ค่าเช่าและบริการอาคาร 57,221,146 50,250,714 62,030,710 55,298,233
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย์
			เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส�าหรับ
			งวด		(อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร) (50,346,959) (46,848,575) (50,346,959) (46,848,575)
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยตรงที่เกิดจาก		
			อสังหาริมทรัพย์	เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ได้ก่อให้
			เกิดรายได้ค่าเช่าส�าหรับงวด	(ที่ดิน) (112,595) (1,569,870) (112,595) (1,569,870)

6,761,592 1,832,269 11,571,156 6,879,788

15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินรวม

ส่วนปรับปรุง
อาคารที่ดิน โรงสูบน�้า อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

อุปกรณ์
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 343,816,281 533,004,672 503,526,116 161,874,768 6,153,279,590 300,589,278 8,333,819 144,549,039 8,148,973,563
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม   - (114,289,590) (83,759,880) (52,462,472) (1,148,495,208) (192,711,163) (5,035,653)    - (1,596,753,966)

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ 343,816,281 418,715,082 419,766,236 109,412,296 5,004,784,382 107,878,115 3,298,166 144,549,039 6,552,219,597

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 343,816,281 418,715,082 419,766,236 109,412,296 5,004,784,382 107,878,115 3,298,166 144,549,039 6,552,219,597
ซื้อสินทรัพย์ 21,380    - 8,309,328 2,629,200 10,452,605 14,240,779    - 1,301,360,976 1,337,014,268

โอนสินทรัพย์ 5,537,491 14,960,210 2,308,483 47,531,584 89,814,506 6,004,135    - (166,156,409)    -

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	-	สุทธิ   -    - (114,966)   - (14,597,074) (1,906,570) (297,180) (3,370,152) (20,285,942)

ค่าเสื่อมราคา   - (16,814,585) (22,479,455) (17,538,359) (228,247,213) (44,761,935) (1,282,132)    - (331,123,679)

ราคาตามบัญชีปลายปี	-	สุทธิ 349,375,152 416,860,707 407,789,626 142,034,721 4,862,207,206 81,454,524 1,718,854 1,276,383,454 7,537,824,244

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 349,375,152 547,964,882 514,143,927 212,035,552 6,236,803,845 316,200,208 5,494,263 1,276,383,454 9,458,401,283
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม     - (131,104,175) (106,354,301) (70,000,831) (1,374,596,639) (234,745,684) (3,775,409)     - (1,920,577,039)

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ 349,375,152 416,860,707 407,789,626 142,034,721 4,862,207,206 81,454,524 1,718,854 1,276,383,454 7,537,824,244

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 349,375,152 416,860,707 407,789,626 142,034,721 4,862,207,206 81,454,524 1,718,854 1,276,383,454 7,537,824,244
ซื้อสินทรัพย์ 53,998,810 632,000 49,000 2,017,233 14,348,147 6,442,633     - 1,043,951,652 1,121,439,475

โอนสินทรัพย์ 191,312 10,774,749 145,649 15,530,970 102,935,336 570,187     - (130,148,203)   -

จัดประเภทรายการใหม่ 4,840,000    -    -    - (1,083,149) (16,376)     -    - 3,740,475

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	-	สุทธิ   -    - (82,684) (9,471) (3,416,951) (70,820)     - (874,053) (4,453,979)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

			ที่ถือไว้เพื่อขาย	(หมายเหตุ	10)   -    -    - (200,712) (965,259) (101,965) (2)    - (1,267,938)

ค่าเสื่อมราคา   - (15,968,822) (19,787,827) (18,992,031) (182,984,159) (45,231,297) (1,607,262)    - (284,571,398)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 408,405,274 412,298,634 388,113,764 140,380,710 4,791,041,171 43,046,886 111,590 2,189,312,850 8,372,710,879

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน	 408,405,274 559,371,631 514,255,892 230,123,308 6,340,820,669 318,538,088 5,426,213 2,189,312,850 10,566,253,925
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม   - (147,072,997) (126,142,128) (89,742,598) (1,549,779,498) (275,491,202) (5,314,623)    - (2,193,543,046)
ราคาตามบัญชี – สุทธิ 408,405,274 412,298,634 388,113,764 140,380,710 4,791,041,171 43,046,886 111,590 2,189,312,850 8,372,710,879

(หน่วย : บาท)

	 ค่าเสือ่มราคาจ�านวนเงนิ	284.6	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553:	331.1	ล้านบาท)	จะถกูบนัทกึอยู่ในต้นทนุขายจ�านวนเงนิ	254.2	ล้านบาท 
		 (พ.ศ.	2553:	300.6	ล้านบาท)	และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวนเงิน	30.4	ล้านบาท			(พ.ศ.	2553:	30.5	ล้านบาท)
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	 ค่าเสือ่มราคาจ�านวนเงนิ	259.7	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553:	308.4	ล้านบาท)	จะถกูบนัทกึอยูใ่นต้นทนุขายจ�านวนเงนิ	231.2	ล้านบาท 
	 (พ.ศ.	2553:	279.6	ล้านบาท)	และค่าใช้จ่ายในการบรหิารจ�านวนเงนิ	28.5	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553:	28.8	ล้านบาท)

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	กลุม่บรษิทัและบรษิทัมอีาคารและอปุกรณ์ซ่ึงหกัค่าเสือ่มราคาเตม็จ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู ่
	 ราคาทนุจ�านวน	459.3	ล้านบาท	และ	431.8	ล้านบาท	ตามล�าดบั	(พ.ศ.	2553	:	442.9	ล้านบาท	และ	416.2	ล้านบาท	ตามล�าดบั) 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	กลุม่บรษิทัและบริษทัมยีานพาหนะและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
	 โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีคิดเป็นจ�านวนเงิน	4.7	ล้านบาท	และ	4.7	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(พ.ศ.	2553	:	6.0	ล้านบาท	และ	 
	 5.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

	 ต้นทุนการกู้ยืมจ�านวน	35.1	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553:	9.8	ล้านบาท)	เกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเฉพาะเพื่อสร้างโครงการวางท่อ 
	 โครงการหนึ่งและได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมอยู่ในการซื้อสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 298,916,311 537,126,428 498,751,154 204,248,530 6,040,559,728 291,976,788 3,882,009 1,275,956,552 9,151,417,500
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม         - (127,026,678) (104,603,925) (66,256,442) (1,296,633,155) (217,115,720) (2,410,085)    - (1,814,046,005)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 298,916,311 410,099,750 394,147,229 137,992,088 4,743,926,573 74,861,068 1,471,924 1,275,956,552 7,337,371,495

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 298,916,311 410,099,750 394,147,229 137,992,088 4,743,926,573 74,861,068 1,471,924 1,275,956,552 7,337,371,495
ซื้อสินทรัพย์ 53,998,810 632,000 49,000 1,400,739 8,793,872 5,740,495     - 1,039,954,652 1,110,569,568

โอนสินทรัพย์ 10,774,749 145,649 12,923,933 101,865,570 14,400     - (125,724,301)     -

จัดประเภทรายการใหม่ 4,840,000   -   -   -   -   -     -    - 4,840,000

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	-	สุทธิ         -   - (78,414) (9,471) (3,412,079) (32,293)     - (874,053) (4,406,310)

ค่าเสื่อมราคา         - (15,739,034) (19,263,869) (17,988,416) (163,195,019) (42,112,391) (1,360,338)    - (259,659,067)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 357,755,121 405,767,465 374,999,595 134,318,873 4,687,978,917 38,471,279 111,586 2,189,312,850 8,188,715,686

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน 357,755,121 548,533,177 498,855,181 218,523,702 6,146,017,756 294,115,051 3,882,009 2,189,312,850 10,256,994,847

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม         - (142,765,712) (123,855,586) (84,204,829) (1,458,038,839) (255,643,772) (3,770,423)    - (2,068,279,161)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 357,755,121 405,767,465 374,999,595 134,318,873 4,687,978,917 38,471,279 111,586 2,189,312,850 8,188,715,686

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน โรงสูบน�้า อาคาร
อาคารและ
อาคารเช่า

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

อุปกรณ์
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 293,357,440 522,166,218 488,469,742 154,366,523 5,980,974,957 275,890,242 3,882,009 137,917,523 7,857,024,654
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม         - (110,935,018) (82,650,132) (49,616,635) (1,086,799,072) (175,373,075) (1,668,340)    - (1,507,042,272)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 293,357,440 411,231,200 405,819,610 104,749,888 4,894,175,885 100,517,167 2,213,669 137,917,523 6,349,982,382

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 293,357,440 411,231,200 405,819,610 104,749,888 4,894,175,885 100,517,167 2,213,669 137,917,523 6,349,982,382
ซื้อสินทรัพย์ 21,380   - 7,972,929 2,370,423 8,018,024 12,170,301     - 1,285,116,084 1,315,669,141

โอนสินทรัพย์ 5,537,491 14,960,210 2,308,483 47,511,584 68,070,955 5,318,180     - (143,706,903)      -

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	-	สุทธิ         -   - (114,966)   - (14,596,343) (1,835,450)     - (3,370,152) (19,916,911)

ค่าเสื่อมราคา         - (16,091,660) (21,838,827) (16,639,807) (211,741,948) (41,309,130) (741,745)    - (308,363,117)

ราคาตามบัญชีปลายปี	-	สุทธิ 298,916,311 410,099,750 394,147,229 137,992,088 4,743,926,573 74,861,068 1,471,924 1,275,956,552 7,337,371,495

(หน่วย : บาท)
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16. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภายใต้ 
สัญญาสัมปทาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน 501,652,886 19,285,497 520,938,383
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม (113,629,965)           - (113,629,965)
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (16,790,000)           - (16,790,000)
ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ 371,232,921 19,285,497 390,518,418

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2553
ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 371,232,921 19,285,497 390,518,418
ซื้อสินทรัพย์ 10,692,140 57,971,823 68,663,963
โอนสินทรัพย์ 35,396,159 (35,396,159)    -
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	-	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 41,676,161 429,079,297

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน 547,240,021 41,676,161 588,916,182
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม (141,646,885)            - (141,646,885)
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (18,190,000)    - (18,190,000)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 387,403,136 41,676,161 429,079,297

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภายใต้ 
สัญญาสัมปทาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 387,403,136 41,676,161 429,079,297
ซื้อสินทรัพย์ 11,560,330 75,248,412 86,808,742
โอนสินทรัพย์ 76,562,000 (76,562,000)      -
จัดประเภทบัญชีใหม่ 1,099,525      - 1,099,525
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	-	สุทธิ (143,994)      - (143,994)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	(หมายเหตุ	10) (33,547,474)        - (33,547,474)
ค่าเสื่อมราคา (27,290,578)      - (27,290,578)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 415,642,945 40,362,573 456,005,518

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน 562,783,636 40,362,573 603,146,209
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม (147,140,691)      - (147,140,691)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 415,642,945 40,362,573 456,005,518
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	 บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องส่งมอบสินทรัพย์ภายใต้สญัญาสมัปทานให้การประปาส่วนภมูภิาคเมือ่ระยะเวลาสญัญาสมัปทาน 
	 สิ้นสุดลง

	 ค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน	27.3	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	28.2	ล้านบาท)	ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการ

17. ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชี - สุทธิ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ต้นทุนการได้มา
ซึ่งสิทธิในสัมปทาน

รอตัดบัญชี
งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 503,107,942 131,034,653 634,142,595

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (77,390,322)    - (77,390,322)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 425,717,620 131,034,653 556,752,273

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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)    -
ค่าตัดจ�าหน่าย	 (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
หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (104,133,810)    - (104,133,810)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 531,460,466 10,857,344 542,317,810

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 531,460,466 10,857,344 542,317,810
ซื้อสินทรัพย์            - 26,472,946 26,472,946
ค่าตัดจ�าหน่าย	 (27,017,004)    - (27,017,004)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 504,443,462 37,330,290 541,773,752

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน 635,594,276 37,330,290 672,924,566
หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (131,150,814)    - (131,150,814)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 504,443,462 37,330,290 541,773,752

	 ค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน	27.0	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	26.7	ล้านบาท)	ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการ
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

 

	 ค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน	8.3	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	8.3	ล้านบาท)	ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายทั้งจ�านวน

 ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายคงเหลือ  
	 31	ธันวาคม	พ.ศ.	2553	 	 	 	 							17	ปี	3	เดือน	
	 31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	 	 	 	 							16	ปี	3	เดือน	

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ค่าสิทธิในการ
ประกอบกิจการ
ภายใต้สัญญา

สัมปทาน
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 201,205,413          - 201,205,413

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (48,957,571)          - (48,957,571)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 152,247,842          - 152,247,842

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 152,247,842          - 152,247,842

ค่าตัดจ�าหน่าย (8,348,738)          - (8,348,738)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 143,899,104          - 143,899,104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน 201,205,413          - 201,205,413

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (57,306,309)          - (57,306,309)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 143,899,104          - 143,899,104

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ 143,899,104          - 143,899,104

ซื้อสินทรัพย์    - 34,022,500 34,022,500

ค่าตัดจ�าหน่าย (8,348,738)  - (8,348,738)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 135,550,366 34,022,500 169,572,866

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน 201,205,413 34,022,500 235,227,913

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (65,655,047)      - (65,655,047)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 135,550,366 34,022,500 169,572,866
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(หน่วย : บาท)

งบการเฉพาะบริษัท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน                    -
หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม                    -
ราคาตามบัญชี - สุทธิ                    -

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ                    -
ค่าตัดจ�าหน่าย                    -
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ                    -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน                    -
หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม                    -
ราคาตามบัญชี - สุทธิ                    -

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ                    -
ซื้อสินทรัพย์ 34,022,500
ค่าตัดจ�าหน่าย  -
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 34,022,500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน 34,022,500
หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม                          -
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 34,022,500

	 กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ตัดจ�าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาในระหว่างปี	พ.ศ.	2554	และจะเริ่มตัดจ�าหน่ายในเดือนมกราคม 
	 พ.ศ.	2555	
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19. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์	
				ภายใน	12	เดือน 3,996,503 858 327,950 858
		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์	
				เกินกว่า	12	เดือน 19,066,100 13,972,046 12,554,127 7,875,085

23,062,603 13,972,904 12,882,077 7,875,943

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�าระ			
				ภายใน	12	เดือน 1,381 16,059,658   -   -
		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�าระ 37,913,385 27,225,269 10,231,997 115,196
				เกินกว่า	12	เดือน 37,914,766 43,284,927 10,231,997 115,196

(หน่วย : บาท)

	 ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของสินทรัพย์

ผลประโยชน์
พนักงาน รายการอื่น รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 6,693,527 145,908 5,037,000     - 1,361,727 13,238,162

รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุน 324,258 480,076 420,000     - (489,592) 734,742

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 7,017,785 625,984 5,457,000     - 872,135 13,972,904

รายการปรับปรุงภาระผูกพัน

			ผลประโยชน์พนักงาน

			ต้นปี - - - 16,641,074     - 16,641,074

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 7,017,785 625,984 5,457,000 16,641,074 872,135 30,613,978

รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุน (1,712,995) (157,013) (1,208,900) (3,600,332) (872,135) (7,551,375)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 5,304,790 468,971 4,248,100 13,040,742  - 23,062,603

(หน่วย : บาท)
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 (ปรับปรุงใหม่)
  งบการเงินรวม

ค่าตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน

ค่าเส่ือมราคา
อาคารและอุปกรณ์

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 45,674,353 88,249           - 45,762,602
รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุน (2,504,622) 26,947           - (2,477,675)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 43,169,731 115,196           - 43,284,927
รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุน (16,059,658) (9,563) 10,699,060 (5,370,161)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 27,110,073 105,633 10,699,060 37,914,766

(หน่วย : บาท)

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
พนักงาน รายการอื่น รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 6,693,527         - 787,918 7,481,445
รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุน 324,258         - 70,242 394,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 7,017,785         - 858,160 7,875,945
รายการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์
			พนักงานต้นงวด          - 9,730,251          - 9,730,251
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 7,017,785 9,730,251 858,160 17,606,196
รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุน (1,712,995) (2,152,964) (858,160) (4,724,119)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 5,304,790 7,577,287          - 12,882,077

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์ รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 71,504 - 71,504
รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุน 43,692 - 43,692
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 115,196 - 115,196
รายการที่บันทึกในก�าไรขาดทุน (9,563) 10,126,364 10,116,801
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 105,633 10,126,364 10,231,997

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
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20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 170,805,810 19,153,998 154,810,550 2,174,414
เงินค่ามัดจ�าและเงินประกัน 1,947,873 6,568,464          - 3,513,312
อื่น	ๆ 6,186,509 3,526,521 877,722 807,831

178,940,192 29,248,983 155,688,272 6,495,557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตั๋วแลกเงิน   - 552,587,913     - 552,587,913
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 33,000,000   -     -          -

33,000,000 552,587,913     - 552,587,913

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

มูลค่าหน้าตั๋ว   - 555,000,000     - 555,000,000
หัก		ส่วนลดจากมูลค่าหน้าตั๋ว   - (2,412,087)     - (2,412,087)									
เงินกู้ตั๋วแลกเงิน	-	สุทธิ   - 552,587,913     - 552,587,913

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2553	 บริษัทมีหนี้สินจากการออกตั๋วแลกเงินให้แก่สถาบันการเงินเพื่อใช้ส�าหรับลงทุนในที่ดิน 
	 อาคาร	และอปุกรณ์	ตัว๋แลกเงนิเป็นประเภทไม่มหีลกัประกัน	มอีายุประมาณ	6	เดอืน	และอตัราดอกเบีย้ร้อยละ	1.51	-	2.14	ต่อปี 
	 และจ่ายช�าระแล้วในปี	พ.ศ.	2554

 21.1   ตั๋วแลกเงิน

 21.2   ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 33,000,000    -     -    -
33,000,000    -     -    -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ซึ่งมีก�าหนดช�าระคืน
เมื่อทวงถาม	และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.40	ต่อปี	
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22. เจ้าหนี้การค้า

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  พ.ศ. 2554   พ.ศ. 2553    พ.ศ. 2554    พ.ศ. 2553

บุคคลภายนอก 98,750,997 113,132,316 68,118,175      50,343,012
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	37.2) 6,913,316 24,423,541 58,982,721 43,873,046

105,664,313 137,555,857 127,100,896 94,216,058

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

  พ.ศ. 2554   พ.ศ. 2553    พ.ศ. 2554   พ.ศ. 2553

ครบก�าหนดภายในไม่เกิน	1	ปี 2,427,990 2,897,522 2,427,990 2,897,522
ครบก�าหนดเกิน	1	ปีแต่ไม่เกิน	5	ปี 2,324,805 2,493,627 2,324,805 2,493,627

4,752,795 5,391,149 4,752,795 5,391,149
หัก		ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญา
					เช่าการเงิน (45,805) (85,857) (45,805) (85,857)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,706,990 5,305,292 4,706,990 5,305,292

	 จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ครบก�าหนดภายในไม่เกิน	1	ปี	(ส่วนหมุนเวียน) 2,382,185 2,823,812 2,382,185 2,823,812
ครบก�าหนดเกิน	1	ปีแต่ไม่เกิน	5	ปี
			(ส่วนไม่หมุนเวียน) 2,324,805 2,481,480 2,324,805 2,481,480

4,706,990 5,305,292 4,706,990 5,305,292

	 มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
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24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม 2,005,812,526  1,915,568,000  1,454,000,000 1,350,000,000
บวก		กู้เพิ่ม 1,488,000,000 278,000,000 1,235,000,000         204,000,000
หัก		จ่ายคืนเงินกู	้																																																																 (547,792,060) (187,755,474) (266,500,000) (100,000,000)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 2,946,020,466 2,005,812,526 2,422,500,000             1,454,000,000

	 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
วงเงิน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บาท บาท บาท บาท

ส่วนของบริษัท

			ก) 1,500      -      - 1,000,000,000 1,250,000,000
 

1,000,000,000  1,250,000,000

			ข) 1,000     967.0    967.0 16,500,000 33,000,000
      

16,500,000 33,000,000
			ค) 1,700      294.0 1,529.0 1,406,000,000 171,000,000 1,406,000,000 171,000,000
ส่วนของบริษัทย่อย
			ก) 240      -      -  - 102,852,000  -   -
			ข) 200      -    38.0  - 135,750,000  -   -

			ค) 300      -      -
   

252,631,578 284,210,526  -   -

			ง) 200        118.0    171.0
       

70,888,888 29,000,000  -   -

			จ) 270 70.0      -
     

200,000,000 -  -   -
 รวม 5,410 1,449.0 2,705.0                         2,946,020,466 2,005,812,526 2,422,500,000  1,454,000,000

หัก		ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี   
  

(620,995,616)	 (373,406,060) (522,750,000) (250,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
   ภายในหนึ่งปี 2,325,024,850 1,632,406,466 1,899,750,000 1,204,000,000
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	 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจากสถาบันการเงิน	มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้ 
(ล้านบาท) วันท�าสัญญา วัตถุประสงค์ ประเภท

ระยะ
เวลา อัตราดอกเบี้ย การช�าระคืนเงินต้น เงื่อนไข

ก) 1,500 6	ธันวาคม	
พ.ศ.	2550

ช�าระหนี้เงินกู้ ไม่มีหลักประกัน	
โดยมีสถานะ
เท่าเทียมกับเจ้า
หนี้สามัญที่ไม่มี
หลักประกันและ
ไม่ด้อยสิทธิ

7	ปี เดือนที่	1	ถึง	36	อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ	4.80	ต่อปี	เดือนที่	37	
ถึง	60	อัตราร้อยละของดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	1.75	ต่อปี	เดือน
ท่ี	61	ถงึ	เดือนสดุท้าย	อตัราร้อยละ
ของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	 
1.50	ต่อปี	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	2554	บริษัทมีการแก้ไขเป็น	
เดือนที่	37	ถึง	เดือนสุดท้ายอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ	THBFIX	(3	เดือน)	
บวก	1.50	ต่อปี

ช�าระคืนเงินต้นทุก	6	เดือน	รวม	
13	งวด	โดยเริ่มช�าระงวดแรก
ในเดือนที่	12	ของสัญญา	โดย
งวดที่	1	ถึง	งวดที่	6	ช�าระคืน
งวดละ	50	ล้านบาท	งวดที่	7	ถึง	
งวดที่	11	ช�าระคืนงวดละ	200	
ล้านบาท	งวดที่	12	ถึงงวดที่	13	
ช�าระคืนงวดละ	100	ล้านบาท

บรษัิทต้องปฏบิตัติาม
เงือ่นไขต่าง	ๆ	รวมถึง
การด�ารงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน	
2	เท่า	และอตัราส่วน	
DSCR	(Debt	Service	
Coverage	Ratio)	
ไม่ต�า่กว่า	1.10	เท่า		
เป็นต้น

              ข)    1,000 22	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2552

ลงทุนตาม
โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ท่อส่งน�้าดิบ

ไม่มีหลักประกัน	
โดยมีสถานะเท่า
เทียมกับเจ้าหน้ี
สามัญท่ีไม่มีหลัก
ประกันและไม่
ด้อยสิทธิ

7	ปี เดือนท่ี	1	ถงึ	12	อตัราร้อยละของ
ดอกเบีย้เงนิให้กูย้มืท่ีธนาคารคดิกบั
ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดสี�าหรบัการให้กูย้มื
ซึง่มกี�าหนดระยะเวลาช�าระคนืไม่เกนิ	1	
ปี		เดอืนท่ี	13	ถงึ	48	อตัราร้อยละของ
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืข้ันต�า่ลบ	1.75	ต่อปี	
เดอืนที	่49	ถึง	เดือนสุดท้าย	อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	1.50	
ต่อปี	เมื่อวันที่	13	กันยายน	พ.ศ.	
2553	บริษัทมีการแก้ไขเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยปีที่	1	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	
3.45	ต่อปี	ปีที่	2	ถึงปีที่	3	อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ	THBFIX	บวก	1.75	
ต่อปี	ปีที่	4	ถึงปีที่	6	อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ	THBFIX	บวก	2.00	ต่อปี

ช�าระคนืเงนิกูท้ั้งจ�านวนพร้อม
ดอกเบีย้ท่ีคงค้างช�าระ	(หากม)ี	
ให้แก่ผูใ้ห้กูภ้ายใน	12	เดอืน	นับ
จากวนัท�าสญัญา	เมื่อวันที่	13	
กันยายน	พ.ศ.	2553	บริษัท
มีการแก้ไขการช�าระคืนเงิน
ต้นโดยช�าระคืนทุกๆ	6	เดือน	
รวม	10	งวด	งวดละ	100	ล้าน
บาท	ช�าระงวดแรกสิ้นเดือน
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2554เมื่อวัน
ที่	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2554	
บริษัทมีการแก้ไขการช�าระคืนเงิน
ต้น	โดยช�าระคืนเงินต้นที่เบิกไป
ก่อนวันที่ท�าสัญญาฉบับนี้	จ�านวน
เงิน	33	ล้านบาท	โดยช�าระเงิน
กู้เป็นงวด	รวม	2	งวด	งวดละ	
16.5	ล้านบาท	ช�าระงวดแรกสิ้น
เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2554	
และงวดที่	2	สิ้นเดือนพฤษภาคม	
พ.ศ.	2555	ส�าหรับเงินกู้ส่วนที่
เหลือ	เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ช�าระเงินต้น	เป็นงวด	รวม	8	
งวด	โดยช�าระคนืทกุ	ๆ	6	เดอืน	
งวดละเท่า	ๆ	กนั	ช�าระงวดแรกสิน้
เดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	2555

บรษัิทต้องปฏบิตัติาม
เงือ่นไขต่าง	ๆ	รวมถึง
การด�ารงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน	
2	เท่า	และอตัราส่วน	
DSCR	ไม่ต�า่กว่า	1.10	
เท่า		เป็นต้น

ค) 1,700 25	สิงหาคม	
พ.ศ.	2552

ลงทุนในการ
ก่อสร้างระบบ
ท่อส่งน�้า

ไม่มีหลักประกัน 10	ปี ปีที่	1	ถึง	ปีที่	4	อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ	3.50	ต่อปี	ปีที่	5	ถึง	ปีที่	7	
อัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ขั้นต�่าเฉลี่ยลบ	2.25	ต่อปี	ปีที่	8	ถึง	
ปีที่	10	อัตราร้อยละของดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมขั้นต�่าเฉลี่ยลบ	2.00	ต่อปี

ช�าระคืนเงินต้นทุก	6	เดือน	รวม	
16	งวด	งวดละเท่า	ๆ	กัน	โดยเริ่ม
ช�าระงวดแรกในวันสุดท้ายของ
เดือนที่	30	นับจากวันเบิกเงินกู้
งวดแรก

ไม่มี

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท
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 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย - บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ากัด

วงเงินกู้ 
(ล้านบาท) วันท�าสัญญา วัตถุประสงค์ ประเภท

ระยะ
เวลา อัตราดอกเบี้ย การช�าระคืนเงินต้น เงื่อนไข

ก) 240 24	เมษายน	
พ.ศ.	2549

เพื่อลงทุนใน
โครงการผลิต
น�้าประปา

ไม่มีหลักประกัน 7	ปี เดือนที่	1	ถึง	48	อัตราร้อยละของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	1.50	ต่อ
ปี	เดือนที่	49	เป็นต้นไป	อัตรา
ร้อยละของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่า
ลบ	0.75	ต่อปี	ต่อมาเมื่อวันที่	11	
ธันวาคม	พ.ศ.	2552	มีการแก้ไข
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่	49	
เป็นต้นไปเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ยืมขั้นต�่าลบ	1.50	ต่อปี	 
จนจบสัญญา

ช�าระคืนเงินต้นทุก	3	เดือน	รวม	
21	งวด	งวดละเท่า	ๆ	กัน	โดย
เริ่มช�าระงวดแรกในเดือนที่	18	
นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญา
เงินกู้

บริษัทย่อยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่าง	ๆ	รวมถึงการ
ด�ารงอัตราส่วน	
DSCR	ไม่ต่�ากว่า	
1.25	เท่า	เป็นต้น

ข) 200 15	ธันวาคม	
พ.ศ.	2551

เพื่อลงทุนใน
กิจการประปา

ไม่มีหลักประกัน 7	ปี ปีที่	1	ถึง	ปีที่	4	อัตราร้อยละของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	1.75		
ต่อปี	ปีที่	5	เป็นต้นไป	อัตราร้อยละ 
ของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	 
1.50	ต่อปี

ช�าระคืนเงินต้นทุก	3	เดือน	รวม	
23	งวด	งวดละเท่า	ๆ	กัน	โดย
เริ่มช�าระงวดแรกในเดือนที่	18	
นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญา
กู้เงิน

บริษัทย่อยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่าง	ๆ	รวมถึงการ
ด�ารงอัตราส่วน	
D/E	ไม่เกิน	
2	เท่า	และ
อัตราส่วน	DSCR	
ไม่ต่�ากว่า	1.25	
เป็นต้น

ค) 300 16	กันยายน	
พ.ศ.	2552

ช�าระคืน 
เงินกู้ยืม	ที่
มีอยู่เดิมกับ
บริษัท

ไม่มีหลักประกัน 10	ปี ปีที่	1	ถึง	ปีที่	5	อัตราร้อยละของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	2.25	 
ต่อปี	ปีที	่6	เป็นต้นไป	อตัราร้อยละ 
ของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	2.00	
ต่อปี

ช�าระคืนเงินต้นทุก	6	เดือน	รวม	
19	งวด	งวดละเท่า	ๆ	กัน	โดย
เริ่มช�าระงวดแรกในวันท�าการ
สุดท้ายของเดือนที่	12	นับแต่วัน
ที่เบิกรับเงินกู้เป็นต้นไปให้เสร็จ
สิ้นภายใน	10	ปี

บริษัทย่อยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่าง	ๆ	รวมถึงการ
ด�ารงอัตราส่วน	
DSCR	ไม่ต�่ากว่า	
1.25	เท่า	เป็นต้น

ง) 200 11	ธันวาคม	
พ.ศ.	2552

เพื่อลงทุนใน
กิจการประปา

ไม่มีหลักประกัน 10	ปี ปีที่	1	ถึง	ปีที่	5	อัตราร้อยละของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	2.25	 
ต่อปี	ปีท่ี	6	เป็นต้นไป	อตัราร้อยละ	 
ของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ	
2.00	ต่อปี

ช�าระคืนเงินต้นทุก	6	เดือน	รวม	
18	งวด	งวดละเท่า	ๆ	กันโดย
เริ่มช�าระงวดแรกในวันท�าการ
สุดท้ายของเดือนที่	18	นับแต่วัน
ที่เบิกรับเงินกู้เป็นต้นไปให้เสร็จ
สิ้นภายใน	10	ปี

บริษัทย่อยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่าง	ๆ	รวมถึงการ
ด�ารงอัตราส่วน	
DSCR	ไม่ต�่ากว่า	
1.10	เท่า	เป็นต้น

จ) 270 28	กรกฏาคม	
พ.ศ.	2554

เพื่อจัด
โครงสร้าง
เงินกู้ใหม่	และ
ช�าระคืนเงิน
กู้ยืม
ที่มีอยู่เดิมกับ
บริษัท

ไม่มีหลักประกัน 5	ปี เดือนที่	1	ถึง	เดือนที่	18	อัตราร้อย
ละของดอกเบี้ย		MLR	ลบ	2.35	
ต่อปี	ส่วนตั้งแต่เดือนที่	19	เป็นต้น
ไป	อัตราร้อยละของดอกเบี้ย	MLR	
ลบ	2.25	ต่อปี

ช�าระคืนเงินต้นทุก	6	เดือน	รวม	
9	งวด	งวดละเท่า	ๆ	กัน	โดยเริ่ม
ช�าระงวดแรกในวันท�าการสุดท้าย
ของเดือนถัดจากเดือนที่ผู้กู้เบิก
รับเงินกู้เต็มจ�านวน	หรือวันที่	 
31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	แล้ว
แต่ระยะเวลาใดจะถึงก�าหนดก่อน

บริษัทย่อยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่าง	ๆ	รวมถึงการ
ด�ารงอัตราส่วน	
DSCR	ไม่ต�่ากว่า	
1.10	เท่า	เป็นต้น
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25. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - โครงการผลประโยชน์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

โบนัสค้างจ่าย 41,050,693 43,026,825 31,385,374 32,606,700 
ค่าตอบแทนโครงการค้างจ่าย 27,736,012 26,848,190 27,736,012 26,848,190 
ค่าตอบแทนสิทธิค้างจ่าย           - 18,634,463           -           -
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 3,559,835 9,557,140           - 5,766,486
อื่นๆ 10,392,737 21,173,222 2,304,328 12,298,275 

82,739,277 119,239,840 61,425,714 77,519,651 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยอดยกมาต้นปี          -      -           -      - 
รายการปรับปรุงต้นปี 56,974,869      - 33,938,791      -
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 13,637,024      - 8,029,214      -
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,634,899      - 1,562,066      -
ผลประโยชน์ที่จ่าย (8,288,437)      - (5,857,517)      - 
ยอดคงเหลือปลายปี 64,958,355      - 37,672,554      -

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ 64,958,355      - 37,672,554      -
หนี้สินสุทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 64,958,355      - 37,672,554      -

	 จ�านวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

	 รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระหว่างปีมีดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 13,637,024      - 8,029,214      -
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,634,899      - 1,562,066      -
รวม 16,271,923      - 9,591,280      -

	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนแต่ละรายการมีดังนี้
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27. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินประกันผลงาน 151,439,708 106,804,273 129,058,798 85,257,246
เงินประกันการเช่ารับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			(หมายเหตุ	37.2)           -           - 805,875 805,765

151,439,708 106,804,273 129,864,673 86,063,011

	 ในงบการเงนิรวม	ค่าใช้จ่ายจ�านวน	4.4	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	ไม่ม)ี	และ	11.9	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	ไม่ม)ี	ได้รวมอยู่ในต้นทนุขาย 
	 และค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ตามล�าดับ

	 ในงบการเงินเฉพาะบริษัท	ค่าใช้จ่ายจ�านวน	1.3	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	ไม่มี)	และ	8.3	ล้านบาท	(พ.ศ.	2553	:	ไม่มี)	ได้รวม 
	 อยู่ใน	ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ตามล�าดับ

	 สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้

อัตราคิดลด       ร้อยละ     4.7 
อัตราเงินเฟ้อ      ร้อยละ     3.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน     ร้อยละ     5.0 - 7.0

28. ทุนเรือนหุ้น
(หน่วย  : บาท)

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นจ�านวนหุ้น หุ้นสามัญ รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 1,663,725,149 1,663,725,149 2,138,522,279 3,802,247,428
การออกหุ้น        -        -        -        -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 1,663,725,149 1,663,725,149 2,138,522,279 3,802,247,428
การออกหุ้น        -        -        -        -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 1,663,725,149 1,663,725,149 2,138,522,279 3,802,247,428

	 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีราคามูลค่าหุ้นละ	1	บาท		(พ.ศ.	2553	:	1	บาท)	หุ้นทั้งหมดได้ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

29. ทุนส�ารองตามกฎหมาย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 
	 ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี	หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา	(ถ้าม)ี	จนกว่าทนุส�ารองนี้ 
	 จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	 ของทุนจดทะเบียน	 ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้	 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	บริษัทได้จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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30. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ทรพัย์สนิที่ได้รบัโอนจากลกูค้า	เป็นระบบท่อส่งน�า้และมาตรวดัน�า้	ซ่ึงบรษิทัรบัโอนจากลกูค้าตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2540	ตามสญัญาวาง 
	 ท่อส่งน�้าดิบและติดตั้งเป็นผู้ใช้น�้า	 บริษัทบันทึกเป็นที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 คู่กับบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า 
	 แสดงในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจาก
ลูกค้า รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 41,947,193 41,947,193
ตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า (3,397,523) (3,397,523)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 38,549,670 38,549,670

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 38,549,670 38,549,670
ตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า (3,397,523) (3,397,523)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 35,152,147 35,152,147

(หน่วย  : บาท)

31. เงินปันผลจ่าย

	 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี	มีดังนี้

อนุมัติโดย
เงินปันผลรวม

บาท
เงินปันผลต่อหุ้น

บาท วันที่จ่ายเงินปันผล

ปี พ.ศ. 2554
เงินปันผลส�าหรับปี	พ.ศ.	2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

เม่ือวันท่ี	24	มีนาคม	พ.ศ.	2554							 415,918,537 0.25 12	เมษายน	พ.ศ.	2554
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
		ผลการด�าเนินงานส�าหรับ
		งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

เม่ือวันท่ี	22	สิงหาคม	พ.ศ.	2554

		30	มิถุนายน	พ.ศ.	2554 199,640,898 0.12 20	กันยายน	พ.ศ.	2554
615,559,435

อนุมัติโดย
เงินปันผลรวม

บาท
เงินปันผลต่อหุ้น

บาท วันที่จ่ายเงินปันผล

ปี พ.ศ. 2553
เงินปันผลส�าหรับปี	พ.ศ.	2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

เม่ือวันท่ี	19	มีนาคม	พ.ศ.	2553							 415,917,787 0.25 5	เมษายน	พ.ศ.	2553
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
		ผลการด�าเนินงานส�าหรับ
		งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

เม่ือวันท่ี	23	สิงหาคม	พ.ศ.	2553

		30	มิถุนายน	พ.ศ.	2553 216,277,640 0.13 21	กันยายน	พ.ศ.	2553
632,195,427
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32. รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการ

33. รายได้อื่น

	 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 2	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2548	 ได้อนุมัติโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�้า 
	 ในภาคตะวันออกระยะเร่งด่วน	 ซึ่งรวมถึงโครงการวางท่อเช่ือมจากอ่างเก็บน�า้ประแสร์ไปอ่างเก็บน�า้คลองใหญ่	 จงัหวดัระยอง	 
	 โดยมอบหมาย	ให้บรษิทัเป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้างในวงเงนิ	1,680	ล้านบาท	โดยแยกเป็นดังนี้

	 ก)	 วงเงนิส่วนทีร่ฐับาลสนบัสนนุจ�านวน	1,008	ล้านบาท	ซ่ึงในส่วนนีบ้ริษทัได้เข้าท�าสัญญาว่าจ้างก่อสร้างวางท่อและอาคาร 
	 	 ประกอบ	และสัญญาว่าจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน�้าและระบบไฟฟ้า	โดยมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ	919 
	 	 ล้านบาท	 โดยการเข้าท�าสัญญาดังกล่าวเป็นการกระท�าการแทนภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น	 ทั้งนี้ 
	 	 บรษิทัจะรบัมอบงานและช�าระเงนิให้แก่ผูร้บัเหมาเมือ่บรษิทัได้รบัการโอนเงนิจากกรมชลประทานเมือ่ได้รบัมอบงาน 
	 	 ก่อสร้างแล้ว

	 ข)		 ส่วนวงเงินที่เหลืออีกจ�านวน	 672	 ล้านบาท	 ให้บริษัทด�าเนินการจ่ายไปก่อน	 และกรมชลประทานจะผ่อนช�าระคืน 
	 	 ภายหลังโดยหกัจากค่าน�า้ดิบทกุปีทีบ่รษิทัซ้ือจากกรมชลประทาน	ซ่ึงบรษิทัได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วทัง้สิน้จ�านวนประมาณ 
	 	 646.5	ล้านบาท	(ประกอบด้วยมูลค่าท่อจ�านวน	642	ล้านบาท	และส่วนควบจ�านวน	4.5	ล้านบาท)	และแสดงใน 
	 	 รายการบัญชีสินทรัพย์โครงการ

	 ต่อมาภายหลังกรมชลประทานได้ท�าหนงัสือถงึบรษิทัแจ้งความประสงค์จะซือ้ทรพัย์สนิทีเ่กดิจากการก่อสร้างโครงการฯ	ดงักล่าว 
	 โดยวิธีพิเศษ	และเมื่อวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2553	บริษัทและกรมชลประทานได้ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่เกิดจาก 
	 การก่อสร้างโครงการฯดังกล่าว	มูลค่าสัญญาเป็นราคารวมทั้งสิ้น	1,677	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	 เมื่อวันที่	2	เมษายน	พ.ศ.	2553	บริษัทได้ส่งมอบทรัพย์สินโครงการฯ	ดังกล่าวให้แก่กรมชลประทานและได้รับช�าระเงินจาก 
	 กรมชลประทานทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	8	เมษายน	พ.ศ.	2553	และบันทึกเป็นรายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการจ�านวน	 
	 1,567	ล้านบาท	และต้นทุนในการขายสินทรัพย์โครงการจ�านวน	1,507	ล้านบาท

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

รายได้ดอกเบี้ย	 12,352,781 3,161,482 8,733,888 2,283,469
รายได้เงินปันผล	(หมายเหตุ	37.1) 18,245,535 17,267,095 43,388,533 45,827,091
อื่น	ๆ 29,053,889 21,079,694 29,404,097 18,281,115

59,652,205 41,508,271 81,526,518 66,391,675
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินเดือน	ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 270,302,985 214,663,075 149,470,630 131,893,649
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 356,011,227 428,824,710 269,049,223 319,502,917
ค่าเช่าจ่าย 57,591,466 54,565,240 45,489,477 44,219,891
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,924,470 7,448,193     -     -
ค่าไฟฟ้า 348,380,367 340,714,338 303,094,511 301,887,499
ซื้อน้�าดิบ 159,418,906 161,602,664 149,256,719 151,582,267
ค่าจ้างและบริการ 255,507,206 291,015,290 39,388,962 36,020,876
ค่าซ่อมบ�ารุง 84,550,228 53,537,093 42,786,379 33,483,876
ขาดทุนจากการด้อยค่าและลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
			และส�ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,195,153 1,645,003 915,153 245,003
ค่าบริหารกิจการ     -     - 196,389,513 186,605,005
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 33,555,350 34,604,368 32,230,547 32,095,002
ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์โครงการ     - 1,507,455,010     - 1,507,455,010
ต้นทุนทางการเงิน 78,476,072 89,807,641 52,417,171 67,652,245
อื่น	ๆ	 225,404,887 198,231,874 202,281,671 198,239,187

1,877,318,317 3,384,114,499 1,482,769,956 3,010,882,427

34. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญได้แก่

35. ภาษีเงินได้ (หน่วย : บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�าหรับก�าไรทางภาษี
			ส�าหรับปี 422,562,165 379,327,111 368,175,254 323,352,015
การปรับปรุงจากงวดก่อน (49,088)       2,419,381 586,213  2,419,381         
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 422,513,077 381,746,492 368,761,467 325,771,396

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว 10,388,948 (3,195,672) 13,580,042 (350,808)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษี (8,207,736)     - 1,260,876      -
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,181,212 (3,195,672) 14,840,918 (350,808)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 424,694,289 378,550,820 383,602,385 325,420,588

	 ภาษเีงนิได้ส�าหรบัก�าไรก่อนหกัภาษขีองกลุม่บรษัิทมยีอดจ�านวนเงินทีแ่ตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางทฤษฎบีญัชีคณูกบัภาษี 
	 ของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ก�าไรก่อนภาษี 1,432,717,251 1,290,684,391 1,292,306,722 1,152,871,315

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษี	ร้อยละ	30 429,815,175 372,205,318 387,692,016 330,861,395
			(พ.ศ.	2553	-	ร้อยละ	25,	30)
ผลกระทบ:
			รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (17,173,511) (18,571,686) (17,173,511) (18,571,686)
			ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 20,309,449 22,497,807 11,236,791 10,711,498
การปรับปรุงจากงวดก่อน (49,088) 2,419,381 586,213 2,419,381
การวัดมูลค่าใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
			อัตราภาษี (8,207,736)     - 1,260,876     -
ภาษีเงินได้ที่บันทึก 424,694,289 378,550,820 383,602,385 325,420,588

	 อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงเป็นร้อยละ	28.49	(พ.ศ.	2553:	ร้อยละ	28.05)	

(หน่วย : บาท)

36. ก�าไรต่อหุ้น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ก�าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ	(บาท) 1,007,548,762 911,749,287 908,704,337 827,450,727
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างปี	(หุ้น) 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149 1,663,725,149
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 0.61 0.55 0.55 0.50

	 เมือ่วนัที	่21	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	มพีระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัรารษัฎากร	กลุม่บรษิทั 
	 จึงวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องใหม่	โดยใช้อตัราร้อยละ	23	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัช	ีพ.ศ.	2555	และ 
	 ร้อยละ	20	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี	พ.ศ.	2556	เป็นต้นไป	

	 ก�าไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัด้วยจ�านวนหุน้สามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัทีถ่อืโดย 
	 บุคคลภายนอกในระหว่างปี

	 กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	ดังนั้นจึงไม่มีการน�าเสนอก�าไร 
	 ต่อหุ้นปรับลด
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	 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 37.1   รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

รายได้จากการขายน�้าดิบ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 793,062,227 767,885,161 793,062,227 767,885,161
การประปาส่วนภูมิภาค 589,744,162 577,137,564 589,744,162 577,137,564
บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน) 26,548,758 55,654,932 26,548,758 55,654,932
บริษัทย่อย
บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด    -    - 129,751,791 110,903,298

1,490,335,147 1,400,677,657 1,530,106,938 1,511,580,955
รายได้จากการขายน�้าประปา
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การประปาส่วนภูมิภาค 567,060,865 529,499,097 49,699,921 56,729,534

37. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง 
	 โดยทีบ่คุคลหรอืกจิการนัน้มอี�านาจควบคมุบรษิทั	หรอืถกูควบคมุโดยบรษิทั	หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั	รวมถงึ 
	 บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจการลงทุน	บริษัทย่อย	และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน	ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	บริษัทร่วมและ 
	 บุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญเหนือกิจการ	ผู้บริหารส�าคัญรวม 
	 ทัง้กรรมการและพนกังานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับคุคลเหล่านัน้	กจิการและบคุคลทัง้หมดถอืเป็น 
	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

	 ในการพจิารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันซ่ึงอาจมขีึน้ได้ต้องค�านงึถึงรายละเอยีดของความสมัพนัธ์ 
	 มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

	 บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ	40.2
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	 รายได้จากการขายน�้าดิบ	ใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

			การประปาส่วนภูมิภาค 79,070,204 107,985,628     -     -

บริษัทย่อย

			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด     -     - 4,089,917 3,359,006

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

			บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด 56,089,553 51,331,152     -     -

135,159,757 159,316,780 4,089,917 3,359,006

เงินปันผลรับ

บริษัทย่อย

			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด     -     - 25,142,998 28,559,996

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

			บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด 18,245,535 17,267,095 18,245,535 17,267,095

18,245,535 17,267,095 43,388,533 45,827,091

รายได้อื่น

บริษัทย่อย

			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด     -     - 5,271,386 4,986,614

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ

บริษัทย่อย

			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด     -     - 245,482,066 242,777,960

	 รายได้จากการขายน�้าประปา	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการและรายได้อื่นใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

	 ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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 37.2   ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ลูกหนี้การค้าส่วนที่เรียกเก็บแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

			การประปาส่วนภูมิภาค 111,553,288 80,648,034 94,093,335 54,226,827

			การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 70,856,311 67,939,271 70,856,311 67,939,271

			บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน) 4,211,149 3,604,828 4,211,149 3,604,828

บริษัทย่อย 

			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	     -     - 15,439,432 13,874,569

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

			บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด  5,406,310 4,738,124     -     -

192,027,058 156,930,257 184,600,227 139,645,495

ลูกหนี้ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

			การประปาส่วนภูมิภาค 70,742,521 61,846,408     -     -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

			บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด 4,887,130 4,632,784     -     -

75,629,651 66,479,192     -     -

รายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

			การประปาส่วนภูมิภาค

     -	ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว 962,415 5,002,892     -     -

					-	ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 9,170,844 11,609,751     -     -

10,133,259 16,612,643     -     -
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 816,567 3,865,064     -     -
ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน 145,848 1,137,828     -     -
รวมรายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระ
			-	ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว 962,415 5,002,892     -     -

ลูกหนี้อื่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			การประปาส่วนภูมิภาค 10,172 11,780     -     -
บริษัทย่อย 
			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด     -     - 2,104,595 1,077,248

10,172 11,780 2,104,595 1,077,248

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เจ้าหนี้การค้า 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			การประปาส่วนภูมิภาค 6,895,291 24,423,541 645,681 3,461,711
			การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,333     - 1,333     -
บริษัทย่อย 
			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	     -     - 58,335,707 40,411,335
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
			บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	 16,692     -     -     -

6,913,316 24,423,541 58,982,721 43,873,046

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย 
			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	     -     -     - 2,792,261

เงินประกันการเช่ารับ
   (แสดงรวมในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
บริษัทย่อย               
			บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	    -    - 805,875 805,765

	 รายได้ค่างานลดน�้าสูญเสียรอรับช�าระ	-	ส่วนที่เรียกเก็บแล้วสามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้
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 38.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 38.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

	 	 ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	กลุ่มบรษิทัและบรษิทั	มภีาระผกูพนัเก่ียวกับโครงการงานก่อสร้างและวางท่อส่งน�า้ทีย่งั 
	 	 ไม่แล้วเสร็จในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจ�านวนเงิน	1,305.6	ล้านบาท	และ	1,094.5	ล้านบาท	 
	 	 ตามล�าดับ(พ.ศ.	2553	:	1,177.0	ล้านบาท	และ	1,094.5	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

	 	 กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
	 	 การเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถยกเลิกได้	ดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น 75,340,678 71,589,357 53,364,596 49,535,013
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,744,942           - 1,703,127           -

78,085,620 71,589,357 55,067,723 49,535,013

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ภายใน	1	ปี 11.8 11.3 4.8 4.5
1	ถึง	5	ปี 5.4 13.8 2.7 4.2

17.2 25.1 7.5 8.7

38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 38.3  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อน�้าดิบและน�้าประปาและสัญญาบริการระยะยาว

	 	 38.3.1	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	บรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาซือ้น�า้ดบิจากกรมชลประทาน 
	 	 	 ในอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 	 38.3.2	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2554	 และ	 พ.ศ.	2553	 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อน�้าดิบและ 
	 	 	 น�้าประปาจากบริษทัเอกชน	ตามเงือ่นไขและอตัราที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ	40.6	40.7	 
	 	 	 และข้อ	40.14	

	 	 38.3.3	 ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	กลุม่บรษิทัและบรษิทัมภีาระผกูพนัเก่ียวกับสญัญาบรกิารทีจ่ะต้องจ่ายในอนาคต 
	 	 	 จ�านวนประมาณ	159.5	ล้านบาท	และ	7.2	ล้านบาท	ตามล�าดบั	(พ.ศ.	2553	:	189.9	ล้านบาท	และ	8.2	ล้านบาท 
	 	 	 ตามล�าดับ)

 37.3    ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

	 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส�าคญัประกอบไปด้วยเงนิเดอืน	ค่าเบีย้ประชมุ	เงนิบ�าเหนจ็และผลประโยชน์หลงัออกจากงานซึง่สามารถ 
	 จ�าแนกได้ดังนี้
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 38.4 การค�้าประกัน

 38.5 ค่าตอบแทนโครงการ

	 	 38.4.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศ 
	 	 	 ออกหนงัสอืค�า้ประกนัเพือ่การใช้กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	หนงัสอืค�า้ประกนัเกีย่วกบัการบริหาร 
	 	 	 และด�าเนนิกจิการระบบท่อส่งน�า้สายหลักในภาคตะวนัออกกับกระทรวงการคลัง	หนงัสือค�า้ประกนัเพือ่การ 
	 	 	 ปฏิบัติตามสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคและกับกรมชลประทาน	 และหนังสือค�้าประกันเพื่อประมูล 
	 	 	 โครงการของบริษัทจ�านวนรวมทั้งสิ้น	281.1	ล้านบาท	และ	153.1	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(พ.ศ.	2553	:	 
	 	 	 จ�านวน	266.1	ล้านบาท	และ	138.1	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

	 	 38.4.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นผู้ค�้าประกัน 
	 	 	 การปฏบิตัติามสญัญาของบรษิทัย่อยสามแห่ง	ในกรณธีนาคารในประเทศออกหนงัสอืค�้าประกนัให้แก่บรษิทั 
	 	 	 ย่อยภายในวงเงนิ	200	ล้านบาท	ส�าหรบัการค�า้ประกนัหม้อแปลงไฟฟ้า	ค�า้ประกนัการผลติและขายน�า้ประปา 
	 	 	 ประกันสัญญาบันทึกข้อมูลผู้ใช้น�้า

	 	 หน่วยงานรฐัแห่งหนึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณาการจดัให้บรษิทั	เช่า/บรหิาร	และการปรบัอตัราผลตอบแทนในโครงการ 
	 	 ท่อส่งน�้า	2	โครงการ	(“โครงการฯ”)	ตามหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐดังกล่าวซึ่งก�าหนดให้บริษัทต้องจ่ายค่า 
	 	 ตอบแทนในโครงการฯให้กบัหน่วยงานของรฐัในเบือ้งต้นเป็นอตัราร้อยละของรายได้จากการขายน�า้ดบิในโครงการฯ 
	 	 ตัง้แต่ปีทีเ่ริม่เข้าด�าเนนิการก่อน	และหากการพจิารณาได้ข้อยตุใินอตัราทีม่ากกว่าอตัราทีบ่รษิทัได้ช�าระค่าตอบแทนไว้แล้ว 
	 	 บรษิทัจะต้องยนิยอมช�าระเพิม่เตมิจนครบถ้วนในครัง้เดยีว	หรอืหากได้ข้อยุตใินอตัราทีต่�า่กว่า	หน่วยงานรฐัดงักล่าว 
	 	 ยินยอมคืนส่วนที่ช�าระไว้เกินโดยการหักกลบลบหนี้กับผลประโยชน์ตอบแทนในปีต่อๆไป	

	 	 หน่วยงานรัฐดังกล่าวได้แจ้งให้กบับริษทัว่า	การด�าเนนิการจดัให้	บรษิทั	เช่า/บรหิารโครงการฯข้างต้น	รวมทัง้การก�าหนด 
	 	 ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว	ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการ 
	 	 ในกจิการของรัฐ	พ.ศ.	2535	โดยคณะกรรมการตามมาตรา	13	มอี�านาจหน้าที่ในการพจิารณาก�าหนดอตัราค่าตอบแทน 
	 	 และเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัทให้ได้ข้อยุติก่อน	 แล้วจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามนัย 
	 	 มาตรา	21	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

39. คดีฟ้องร้อง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2553	กลุ่มบริษัทและบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจ�าเลยในคดีความที่วงเงินฟ้องร้อง 
	 มีสาระส�าคัญมีดังต่อไปนี้

 39.1	 เมื่อวันที่	28	มีนาคม	พ.ศ.	2546	บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�าเลยโดยบริษัทแหง่หนึ่งในคดีความทางกฎหมายเกี่ยวกับการ 
	 	 ซื้อทรัพย์สินจากกรมบังคับคดี	โดยบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท 
	 	 ดงักล่าวเป็นจ�านวนเงนิ	302.2	ล้านบาท	อย่างไรกต็าม	เมือ่วนัที	่26	มกราคม	พ.ศ.	2549	ศาลชัน้ต้นได้มคี�าพิพากษา 
	 	 ยกฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว	แต่ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์เมื่อวันที่	22	มีนาคม	พ.ศ.	2549	 
	 	 และบริษัทได้ท�าค�าแก้อุทธรณ์ของโจทก์แล้ว	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	ศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษายืนตาม 
	 	 ศาลชั้นต้น	ปัจจุบันโจทก์ในคดีไม่ฎีกาภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดคดีจึงถือเป็นที่สิ้นสุด

 39.2	 เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	พ.ศ.	2551	บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�าเลยโดยบริษัทแห่งหนึ่งในคดีความทางกฎหมายคดีหมายเลข 
	 	 ด�าที่	5930/2551	เกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง	โดยบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลแพ่งสั่งให้บริษัทชดใช้ 
	 	 ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน	40.2	ล้านบาท	
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	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	29	ธันวาคม	พ.ศ.	2551	บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องกลับบริษัทรายดังกล่าวในคดีความทางกฎหมายและ
	 	 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในฐานะผู้ค�้าประกันการท�างานให้บริษัทดังกล่าว	 ตามคดีหมายเลขด�าที่	
	 	 6848/2551	 เกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยบริษัทได้ฟ้องต่อศาลแพ่งสั่งให้จ�าเลยทั้งสองรายดังกล่าว
	 	 ร่วมชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน	37.4	ล้านบาท 

	 	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 พ.ศ.	 2552	 ศาลแพ่งได้นัดชี้สองสถานคดีหมายเลขด�าที่	 5930/2551	 อย่างไรก็ตาม
	 	 ทนายความของบริษัทได้ยื่นค�าร้องขอให้ศาลน�าคดีหมายเลขด�าที่	 6848/2551	 รวมกันเนื่องจากเป็นคดีที่เกิดจาก
	 	 ข้อเท็จจริงเดียวกัน	 ศาลพิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้น�าคดีมารวมกัน	 และนัดชี้สองสถานก�าหนดแนวทางการ
	 	 พิจารณาคดีและสืบพยานในวันที่	23	มีนาคม	พ.ศ.	2552

	 	 เมือ่วนัที	่23	มนีาคม	พ.ศ.	2552	ศาลแพ่งได้ก�าหนดนดัสบืพยานโจทก์ในวนัที	่17	-	19	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2553	และสืบพยาน 
	 	 จ�าเลยในวันที่	23	-	24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	

	 	 เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	พ.ศ.	2553	ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่	3169/2553	และ	3170/2553	
	 	 สรุปได้ดังนี้ 

	 	 1.	 ให้คู่กรณีช�าระค่าปรับเป็นเงิน	 8.8	 ล้านบาท	 และคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าจ�านวน	 2.1	 ล้านบาท	 รวมทั้งค่าจ้าง
	 	 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างในช่วงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเงิน	 0.2	 ล้านบาท	 รวมเป็นจ�านวนเงิน	 11.1	 ล้านบาท	 ให้แก่
	 	 บริษัท

	 	 2.	ให้บริษัทช�าระค่างวดงานที่	30	และ	31	ตามสัญญาเป็นเงิน	13.0	ล้านบาท	ค่าจ้างงานแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงิน	
	 	 7.0	ล้านบาทคืนเงินประกันผลงานจ�านวน	3.8	ล้านบาท	รวมเป็นเงิน	23.8	ล้านบาท	และให้คืนหนังสือค�้าประกัน
	 	 ทั้ง	8	ฉบับให้แก่คู่กรณี	 
	 	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้มอบหมายทนายความของบริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที่	 29	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2553	 ใน
	 	 ประเด็นหลักคือจ�านวนเงินค่าปรับและค่าจ้างงานแก้ไขเพิ่มเติม	ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท

	 	 อนึ่งบริษัทได้บันทึกหนี้สินไว้ในงบการเงินจ�านวน	 16.8	 ล้านบาท	 ส�าหรับค่างวดงาก่อสร้างและเงินประกันผลงาน	
	 	 โดยยังมิได้บันทึกส่วนค่าจ้างงานแก้ไขเพิ่มเติมจ�านวน	7.0	ล้านบาท	ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ

 39.3		 เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	พ.ศ.	2554	บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�าเลยโดยอดีตพนักงานของบริษัท	ในคดีความทางกฎหมาย
	 	 แรงงานคดีหมายเลขด�าที่	 1887/2554	 เก่ียวกับการพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท	 โดยโจทก์ได้ฟ้องต่อศาล
	 	 แรงงานกลางให้บรษิัทชดเชยความเสียหายเป็นจ�านวนเงิน	 32.5	 ล้านบาท	 ซ่ึงผู้บริหารประเมินว่าผลของคดีความ
	 	 จะไม่ท�าให้เกิดผลเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัท

 39.4	 เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2554	บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	ในคดีความแพ่งหมายเลข 
	 	 ด�าที่	 722/2554	 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย	 เกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายกรณีมีการพังทลายของดินในเนื้อที่ 
	 	 ของการรถไฟที่เกดิจากการขดุบอ่น�้าดบิเพือ่ใช้ในโครงการสูบส่งน�้าในจังหวดัชลบรุี	โดยโจทก์ไดฟ้้องต่อศาลจงัหวัด 
	 	 ชลบุรีให้บริษัทและบริษัทเอกชนดังกล่าวชดเชยความเสียหายเป็นจ�านวนเงิน	12.9	 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ต่อสู้คดีว่า 
	 	 บริษัทมิได้เป็นผู้ร่วมด�าเนินการโครงการสูบส่งน�้าแต่เป็นเพียงผู้ซื้อน�้าดิบจากบริษัทเอกชนดังกล่าวเท่านั้น

 39.5		 เมื่อวันที่	14	มีนาคม	พ.ศ.	2549	บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกับ 
	 	 การประปาส่วนภูมภิาคในคดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการโดยไม่ชอบด้วย 
	 	 กฎหมาย	ซึง่โจทก์ได้ร้องขอต่อศาลปกครองให้เพกิถอนกระบวนการคดัเลอืกเอกชนให้ผลติน�า้ประปาเพือ่ขายให้แก่ 
	 	 การประปาส่วนภูมภิาคในพืน้ทีข่องส�านกังานประปาระยอง	และเมือ่วนัที	่16	มนีาคม	พ.ศ.	2550	ศาลปกครองจงัหวดั 
	 	 ระยองได้มคี�าพพิากษาให้เพกิถอนกระบวนการคดัเลอืกเอกชนให้ผลติน�า้ประปาเพือ่ขายให้ส�านกังานประปาระยอง 
	 	 ตามที่โจทก์ร ้องขอ	 นอกจากนั้นยังเพิกถอนสัญญาให้เอกชนผลิตน�้าประปาเพื่อขายให้แก่การประปาที ่
	 	 ส�านักงานประปาระยอง	 ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการคัดเลือกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 อย่างไรก็ตาม	 การประปา 
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40. สัญญาที่ส�าคัญ

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาที่ส�าคัญ	 นอกเหนือจากสัญญาอื่นๆ	 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินที ่
	 เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้
 
 บริษัท

 40.1	 เมื่อวันที่	 26	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2536	 บริษัทได้ท�าสัญญาการบริหารและการด�าเนินกิจการระบบท่อส่งน�้าสายหลัก 
	 	 ในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลัง	 เป็นระยะเวลา	 30	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2537	 ถึงวันที ่
	 	 30	กนัยายน	พ.ศ.	2566	โดยบริษทัตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต�า่ให้กระทรวงการคลงัในอตัรา	2	ล้านบาท 
	 	 ต่อปี	 หรือในปีใดเมื่อบริษัทมียอดขายน�้าดิบเกินกว่า	 200	 ล้านบาท	 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ใน 
	 	 อตัราร้อยละ	1	ของยอดขายน�า้ดิบจากอ่างเก็บน�า้หนองค้อและดอกกราย	นอกเหนอืจากผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว 
	 	 แล้ว	หากในปีใดบริษทัมีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	(Return	on	equity)	ในอตัราเกนิกว่าร้อยละ	20	บรษิทัฯจะจ่าย 
	 	 ผลตอบแทนให้กบักระทรวงการคลังเพิม่อกีในอตัราร้อยละ	15	ของส่วนทีเ่กินกว่าร้อยละ	20	ทัง้นีอ้ตัราผลประโยชน์ 
	 	 ตอบแทนรวมจะต้องไม่เกินร้อยละ	 6	 ของมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่บริษัทเช่าจากกระทรวงการคลังที่ได้มีการ 
	 	 ประเมินตามระยะเวลา

 40.2	 เมือ่วันที่	15	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2543	บรษิทัได้ท�าสญัญาจ้างบรหิารกจิการประปาสัตหบีของการประปาส่วนภูมภิาค 
	 	 กับบริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	(“บริษัทย่อย”)	เป็นระยะเวลา	10	ปี	โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างบริหารจาก 
	 	 ยอดรายได้หลังหักค่าสิทธิและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ก�าหนดในสัญญา	นอกจากนี้	บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งก�าไร 
	 	 จากบริษทัย่อยตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในสญัญา	ต่อมาในวนัที	่18	ตลุาคม	พ.ศ.	2547	บรษิทัได้เข้าท�าการแก้ไขสญัญา 
	 	 ดังกล่าวโดยตกลงให้บริษัทย่อยขยายการลงทุนไปยังส�านักงานประปาพัทยา	 และขยายระยะเวลาบริหารกิจการ 
	 	 ประปาสัตหีบเป็นระยะเวลา	30	ปี	นับตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2544	แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาให้สิทธิ 
	 	 เช่าบริหารและด�าเนินกิจการระบบประปาสัตหีบระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัท

 40.3	 เมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2543	 บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัทยูนิเวอร์แซล	 ยูทีลิตี้ส์	 จ�ากัด(“บริษัทย่อย”)	 
	 	 เพือ่ด�าเนนิกจิการประปาเทศบาลต�าบลเกาะสชีงั	เป็นระยะเวลา	15	ปี	นบัจากวนัทีเ่ริม่ซือ้ขายน�า้ประปา	และก�าหนด 
	 	 ให้บรษิทัย่อยด�าเนนิการก่อสร้างและตดิตัง้ระบบน�า้ประปา	รวมทัง้บ�ารงุรกัษาระบบน�า้ประปาให้สามารถใช้งานตาม 
	 	 ปกตไิด้ดีอกีอย่างน้อย	5	ปีหลังส้ินสุดอายขุองสญัญา	นอกจากนีบ้รษิทัย่อยจะต้องโอนทรพัย์สนิทีไ่ด้ลงทนุทัง้หมดให้ 
	 	 แก่บริษัทและ/หรือเทศบาลต�าบลเกาะสีชังเมื่อครบอายุสัญญาด�าเนินกิจการประปาหรือสัญญาจ้างบริหารกิจการ 
	 	 ประปาแล้วแต่สัญญาใดจะส้ินสุดก่อน	โดยบรษิทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าด�าเนินกจิการ 
	 	 ให้แก่เทศบาลต�าบลเกาะสีชังและบริษัทตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

	 	 ส่วนภูมภิาคและบรษิทัย่อยได้มกีารยืน่อทุธรณ์ต่อศาลปกครองระยองเมือ่วนัที่	12	เมษายน	พ.ศ.	2550	และศาลปกครอง 
	 	 จังหวดัระยองมคี�าส่ังรับอทุธรณ์	พร้อมทัง้ส่งค�าอทุธรณ์ให้ศาลปกครองสงูสดุและขณะนีค้ดคีวามดงักล่าวอยูใ่นระหว่าง 
	 	 ขัน้ตอนการสรปุข้อเทจ็จรงิของตลุาการเจ้าของส�านวน	(สรปุส�านวน)	ในชัน้อทุธรณ์ของศาลปกครองสงูสดุตามเลขรบัที่ 
	 	 อ.278/50	ทัง้นีเ้นือ่งจากการประปาส่วนภมูภิาคและบริษทัย่อยต้องปฏบิตัติามสัญญาและมสิีทธหิน้าทีต่่อกันตามทีก่�าหนด 
	 	 ไว้ในสัญญาต่อไปจนกว่าคดีจะถงึทีสุ่ด	ซึง่เป็นไปตามมาตรา	70	แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา 
	 	 คดปีกครอง	พ.ศ.	2542	ฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อยเหน็ว่าบรษิทัย่อยจะไม่ได้รบัความเสยีหายจากการยกเลกิสญัญา 
	 	 เนื่องจากกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา	 การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องจ่ายเงินชดเชยต้นทุนการก่อสร้างและปรับปรุง 
	 	 ระบบประปาและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทย่อยได้จ่ายไป	ดังนั้นบริษัทย่อยไม่ได้มีการบันทึกตั้งส�ารองในบัญชี
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 40.4	 เมื่อวันที่	 11	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2547	บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัท	 ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	 จ�ากัด	 (“บริษัทย่อย”) 
	 	 เพือ่ด�าเนนิกจิการระบบประปาบ่อวนิเป็นระยะเวลา	25	ปี	นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัย่อยลงทนุก่อสร้างระบบประปาบ่อวนิ 
	 	 แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทให้เริ่มจ่ายน�้าในเชิงพาณิชย์	 (วันที่	 11	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2548)	 โดย 
	 	 บรษัิทย่อยต้องจดัหาทีด่นิและก่อสร้างระบบผลติน้ประปาให้เพยีงพอตลอดอายสุญัญา	และโอนทรพัย์สนิทีไ่ด้ลงทนุ 
	 	 ทั้งหมดมอบให้แก่บริษัท	 และ/หรือเทศบาลเมื่อครบอายุสัญญาด�าเนินกิจการประปา	 หรือสัญญาจ้างบริหาร 
	 	 กิจการประปาแล้วแต่สัญญาใดจะสิ้นสุดก่อน	 โดยบริษัทต้องจ่ายค่าจ้างในการบริหารกิจการประปาบ่อวินเป็น 
	 	 รายปีที่อัตราร้อยละที่ก�าหนดไว้ในสัญญาของยอดรายได้ค่าน�้าประปาและค่าบริการรายเดือนเฉพาะส่วนที่ 
	 	 สามารถเรียกช�าระจากผู้ใช้น�้าได้

	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	 5	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2548	 บริษัทได้ท�าสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�าเนินกิจการประปาองค์การ
	 	 บริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	 บ่อวิน	 กับองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อวิน	 บริษัทจึงได้ท�าสัญญากับบริษัทย่อยเพื่อ
	 	 ด�าเนินกิจการระบบประปาบ่อวิน	 ฉบับใหม่	 ลงวันที่	 14	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2549	 โดยยกเลิกสัญญาฉบับลงวันที	่
	 	 11	พฤษภาคม	พ.ศ.	2547	
 
 40.5	 เมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2547	 บริษัท	 ได้ท�าสัญญากับบริษัท	 ยูนิเวอร์แซล	 ยูทีลิตี้ส์จ�ากัด(“บริษัทย่อย”) 
	 	 เพ่ือการผลิตและขายน�า้ประปา	เพือ่ส�านกังานประปาเกาะสมยุ	เป็นระยะเวลา15	ปี	นบัจากวนัเริม่ส่งมอบน�า้ประปา 
	 	 (วันที่	12	พฤษภาคม	พ.ศ.	2548)	โดยบริษัทย่อยจะต้องก่อสร้างระบบผลิตน�้าประปาแบบ	Reverse	Osmosis	โดย 
	 	 มท่ีอส่งน�า้ไปยงัระบบท่อจ่ายน�า้ประปาของผูซ้ื้อในบรเิวณทีก่�าหนด	และมท่ีอส่งน�า้ไปยังระบบท่อจ่ายน�า้ประปาของ 
	 	 การประปาส่วนภูมิภาค	และขายน�้าประปาที่ผลิตโดยระบบดังกล่าว	

 40.6	 เมื่อวันที่	 13	ธันวาคม	พ.ศ.	2550	บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อน�้าดิบกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	 เพื่อจัดซื้อ	น�้าดิบโดยมี 
	 	 ก�าหนดระยะเวลาการซื้อน�้าดิบเป็นระยะเวลา	10	ปี	ในปริมาณขั้นต�่าปีละ	10	ล้านลูกบาศก์เมตร	

 40.7	 เมื่อวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2552	บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อน�้าดิบกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	เพื่อจัดซื้อน�้าดิบเป็นระยะ 
	 	 เวลา	10	ปี	ในปริมาณขั้นต�่ารอบปีการใช้น�้าที่	1	จ�านวน	6	ล้านลูกบาศก์เมตร	รอบปีการใช้น�้าที่	2	จ�านวน	8	ล้าน 
	 	 ลูกบาศก์เมตร	และตั้งแต่รอบปีการใช้น�้าที่	3	เป็นต้นไป	จ�านวน	10	ล้านลูกบาศก์เมตร	
 40.8	 บรษิทั	ประปาฉะเชงิเทรา	จ�ากดั	ได้ท�าสญัญารับสัมปทานกับการประปาส่วนภมูภิาคเพือ่ด�าเนนิการผลิตและจ�าหน่าย 
	 	 น�้าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคที่ส�านักงานการประปาฉะเชิงเทรา	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ตามสัญญาลงวันที่	 
	 	 9	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2543	มกี�าหนดระยะเวลา	25	ปี	นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายน�า้ประปา	(วนัที	่1	เมษายน	พ.ศ.	2546) 

 40.9	 บรษิทั	ประปาบางปะกง	จ�ากดั	ได้ท�าสญัญารบัสมัปทานกับการประปาส่วนภมูภิาคเพือ่ด�าเนนิการผลติและจ�าหน่าย 
	 	 น�้าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคที่ส�านักงานการประปาบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ตามสัญญาลงวันที่	 
	 	 9	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2543	มกี�าหนดระยะเวลา	25	ปี	นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายน�า้ประปา	(วนัที	่1	เมษายน	พ.ศ.	2546) 

 40.10		 บรษิทั	ประปานครสวรรค์	จ�ากดั	ได้ท�าสัญญารับสัมปทานกับการประปาส่วนภมูภิาคเพือ่ด�าเนนิการผลิตและจ�าหน่าย 
	 	 น�้าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคที่ส�านักงานการประปานครสวรรค์	 จังหวัดนครสวรรค์	 ตามสัญญาลงวันที	่ 
	 	 7	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2543	มกี�าหนดระยะเวลา	25	ปี	นบัตัง้แต่วนัทีเ่ร่ิมซ้ือขายน�า้ประปา	(วนัที	่1	มนีาคม	พ.ศ.	2546) 

 40.11	 บริษัท	 ประปาฉะเชิงเทรา	 จ�ากัด	 และบริษัท	 ประปาบางปะกง	 จ�ากัด	 ได้ท�าสัญญาความช�านาญทางวิชาการ 
	 	 กบั	Australian	Water	Technologies	PTY	Limited	แห่งประเทศออสเตรเลยี	ตามสญัญาลงวนัที	่1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2543 
	 	 และบริษัทดังกล่าวได้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาให้บริษัท	เอดับบลิวที	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 
	 	 (“AWT”)	เมื่อวันที่	15	ตุลาคม	พ.ศ.	2545	ทั้งนี้	บริษัทคู่สัญญาตกลงที่จะให้ใช้ชื่อของบริษัทคู่สัญญาในการอ้างอิง 
	 	 และให้ความช่วยเหลือทางด้านความช�านาญทางวชิาการในการด�าเนนิงานตามสญัญาสมัปทาน	โดยบรษิทัย่อยตกลงที่ 
	 	 จะจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเพื่อเป็นการตอบแทน	การให้บริการดังกล่าว	ต่อมาบริษัท	Sydney 
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	 	 Water	 Corporation	 ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท	 AWT	 มีความประสงค์จะเลิกกิจการบริษัท	 AWT	 และได้ม ี
	 	 หนังสือรับรองให้กับบริษัทย่อยทั้งสองแห่งว่าจะรับช่วงการให้บริการต่างๆ	 ตามเงื่อนไขสัญญาเดิมดังกล่าวต่อไป	 
	 	 คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นควรรับเง่ือนไขดังกล่าว	 โดยขอเจรจาลดหย่อนค่าตอบแทนดังกล่าวลง 
	 	 จากมูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตจ�านวน	 52.4	 ล้านบาท	 เป็นการจ่ายค่าตอบแทนล่วงหน้าครั้งเดียว 
	 	 ให้กับบริษัท	AWT	จ�านวนไม่เกิน	18.0	ล้านบาทแทน	ซึ่งผลการเจรจาเป็นประโยชน์กับบริษัทย่อยในการลดค่าใช้ 
	 	 จ่ายดังกล่าว	คณะกรรมการบริษัทย่อยจึงมีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาฉบับนี้	เมื่อวันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2554	บริษัท 
	 	 ย่อยได้บนัทกึจ�านวนเงนิทีจ่่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายรอตดับญัชแีสดงรวมในสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ในงบการเงินรวม 

  40.12		 เมื่อวันที่	15	มีนาคม	พ.ศ.	2553		บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	ได้ท�าสัญญาจ้างผลิตน�้าประปาและบ�ารุง 
	 	 รกัษาระบบผลติน�า้ประปาและท่อส่งน�า้ประปาของโรงงานผลติน�า้ประปาหลกัเมอืง	จงัหวดัราชบรุ	ีและโรงงานผลติ 
	 	 น�้าประปาแพงพวย	จังหวัดสมุทรสงคราม	กับบริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นระยะ 
	 	 เวลา	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่	7	เมษายน	พ.ศ.	2553	ครบก�าหนดสัญญาวันที่	7	เมษายน	พ.ศ.	2556

 40.13		 เมื่อวันที่	14	มีนาคม	พ.ศ.	2549	บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	ได้ท�าสัญญาผลิตน�้าประปาเพื่อขายให้แก่การ 
	 	 ประปาที่ส�านักงานประปาระยอง	จังหวัดระยอง	กับการประปาส่วนภูมิภาค	เป็นระยะเวลา	25	ปี	นับจากวันที่เริ่มซื้อ 
	 	 ขายน�้าประปา	 (วันที่	 12	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2549)	 โดยสัญญาก�าหนดให้บริษัทย่อยด�าเนินการก่อสร้างระบบผลิต 
	 	 น�้าประปา	 ระบบส่งน�้าประปา	 และระบบจ่ายน�้าประปา	 และขยายก�าลังการผลิตของระบบผลิตน�้าประปาเดิม 
	 	 ที่ส�านักงานประปาระยองมีอยู่	 รวมทั้งบ�ารุงรักษาระบบน�้าประปา	 รวมทั้งท�าการใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับน�้าประปาแทน 
	 	 การประปาส่วนภูมิภาค	โดยที่ทรัพย์สินต่าง	ๆ 	ที่บริษัทย่อยได้ลงทุนให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาส่วนภูมิภาค 
	 	 ทันทีเมื่อด�าเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	โดยบริษัทย่อยมีเพียงสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์เพื่อท�าการผลิตและขาย 
	 	 น�้าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคตลอดระยะเวลาตามสัญญา	 ซึ่งจะได้รับค่าน�้าประปาในอัตราตามที่ก�าหนด 
	 	 ในสัญญา

 40.14		 เมือ่วนัที	่25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2552	บรษิทั	ยนูเิวอร์แซล	ยทูลีติีส์้	จ�ากดั		ได้ท�าสญัญาซือ้ขายน�า้ประปาเพือ่ส�านักงาน 
	 	 ประปาชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	กับ	บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามใน 
	 	 สัญญา	และจะสิ้นผลใช้บังคับเมื่อสัญญาซื้อขายน�้าประปาเพื่อส�านักงานประปาชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	กับการประปา 
	 	 ส่วนภมูภิาค	สิน้สดุลงไม่ว่าด้วยสาเหตใุดกต็าม	ทัง้นีส้ญัญาก�าหนดให้บรษิทัเอกชนดงักล่าวด�าเนนิการก่อสร้างระบบ 
	 	 ผลิตน�้าประปาโดยไม่ต้องมอบกรรมสิทธิ์ให้บริษัทย่อย	และราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาที่ก�าหนดในสัญญา

 40.15	 เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	พ.ศ.	2552	บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด		ได้ท�าสัญญาซื้อขายน�้าประปาเพื่อส�านักงาน 
	 	 ประปาชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	กับการประปาส่วนภูมิภาค		สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา	20	ปี	นับจากวันเริ่มซื้อขาย 
	 	 น�้าประปา	 ทั้งนี้สัญญาก�าหนดให้บริษัทย่อยด�าเนินการก่อสร้างระบบผลิตน�้าประปา	 โดยไม่ต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ 
	 	 ให้การประปาส่วนภูมิภาค	และราคาซื้อขายเป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา

 40.16		 เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	พ.ศ.	2553		บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	ได้ท�าสัญญาด�าเนินการกิจการระบบประปา 
	 	 อบต.	หนองขาม	กับองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองขาม	มีก�าหนดระยะเวลา	25	ปี	นับแต่วันเริ่มด�าเนินการผลิต 
	 	 และจ�าหน่ายน�้า	 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง	บริษัทย่อยจะต้องส่งมอบระบบประปา	อบต.	หนองขาม	และระบบที่บริษัท 
	 	 ลงทุนเพิ่มเติม	 ตลอดจนทรัพย์สินท่ีบริษัทน�าเข้ามาต่อเช่ือมไว้ในระบบประปา	 อบต.หนองขามทั้งหมด	 โดยไม่คิด 
	 	 มูลค่าใดๆ	ให้แก่	อบต.	หนองขาม

 บริษัทย่อย
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41. เครื่องมือทางการเงิน

 41.1  ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
	 	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทั	 ประกอบด้วย	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด	 ลกูหนีก้ารค้า	 และ 
	 	 ลกูหนีอ้ืน่	เจ้าหนีก้ารค้า	เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว		และบางรายการของหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่	กลุม่บรษิทัย่อมมคีวาม 
	 	 เสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิดงักล่าว	ได้แก่	ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่	การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 
	 	 แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นแสดงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหายต่อผลการ 
	 	 ด�าเนนิงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทัให้เหลอืน้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได้	โดยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงัน้ี

 41.1.1  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 	 กลุม่บริษทัมคีวามเส่ียงด้านการให้สินเช่ือทีเ่ก่ียวเนือ่งกับ	ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่	ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนี้ 

	 	 โดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม	ดงันัน้กลุม่บรษิทัจงึไม่คาดว่าจะได้รับความ 
	 	 เสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ	ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษทัมกีารกระจุกตวัทีก่ลุ่มลูกหนีร้ายใหญ่จ�านวนน้อยราย	 
	 	 แต่เนือ่งจากลกูหนีก้ลุม่ดงักล่าวเป็นภาครัฐ	ฝ่ายบริหารเหน็ว่าความเส่ียงด้านดังกล่าวอยู่ในระดับต�า่	จ�านวนเงนิสงูสดุ 
	 	 ที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ	คือ	มูลค่าตามบัญชีของ	ลูกหนี้การค้า	และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ใน 
	 	 งบแสดงฐานะการเงิน

 41.1.2  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 	 กลุม่บริษทัมคีวามเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเก่ียวเนือ่งกับเงินฝากสถาบนัการเงิน	และเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะ 

	 	 ยาว	อย่างไรกต็าม	เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืม ี
	 	 อตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั	ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของกลุม่บรษิทัจงึอยูใ่นระดบัต�า่	 

 41.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	กลุ่มบริษัทจึงประมาณ 
	 	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
	 	 ยกเว้นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน	ซ่ึงมมีลูค่าตามบญัชีและมลูค่ายุตธิรรม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554 
	 	 คิดเป็นจ�านวนเงิน	1,523.52	ล้านบาท	และ	1,473.55	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(เฉพาะของบริษัท	:	1,000.0	ล้านบาท	 
	 	 และ	997.18	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

	 	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 จ�านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
	 	 รอบรู	้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั	
	 	 วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาด
	 	 ล่าสุด	หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

42.  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

	 ในวนัที	่20	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2555	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตเิหน็ชอบให้เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ซึง่จะจดัข้ึนในวนั 
	 ที	่29	มนีาคม	พ.ศ.	2555	เพือ่พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จากก�าไรสุทธขิองปี	2554	ในอตัราหุน้ละ		0.42	บาท	รวมเป็นเงนิ	 
	 698.77	ล้านบาท	ทัง้นี	้บรษิทัโดยมตคิณะกรรมการบรษิทัในการประชมุครัง้ที	่10/2554	เมือ่วนัที	่22	สงิหาคม	พ.ศ.	2554	ได้ 
	 มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	ประจ�างวดครึง่ปีสิน้สดุวนัที	่30	มถินุายน	พ.ศ.	2554	ไปแล้วในอตัราหุน้ละ	0.12	บาท	 
	 เป็นเงนิ	199.65	ล้านบาท	ซึง่จ่ายเมือ่วันที	่20	กนัยายน	พ.ศ.	2554	และเงนิปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุน้ละ		0.30	บาท	รวมเป็นเงนิ	 
	 499.12	ล้านบาท	บรษิทัจะจ่ายและบนัทกึบญัชภีายหลงัจากได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2554	ของบริษทั
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รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งในปี 
2554 ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) 
บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) และบริษัทย่อย
คือ บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยถือหุ้น ร้อยละ 74.19  โดย 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิต
ไฟฟ้า โดยบริษัท ได้เปิดเผยรายการ
ระหว่างกันครบถ้วนแล้วในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 37 เรื่องรายการ
กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้น
ในอนาคต บริษัท จะด�าเนินการให้เป็นไป
ในราคายุติธรรม และตามสภาพตลาดใน
ลักษณะธุรกิจท่ัวไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล การท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท 
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใน
อนาคต บริษัทจะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้
สอบบัญชีของบริษัท
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ค่าตอบเเทน
ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2553  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554  มีมติแต่งตั้ง 
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ 
เยื่องศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4174 หรือ นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 ในนาม

บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ส�าหรับปีงบประมาณ 2554  เริ่มต้น  1 
มกราคม 2554 - ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 
โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะ

ของบริษัท จ�านวน 940,000 บาท (เก้า
แสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) และรวมท้ังกลุ่มบริษัท 
จ�านวน 2,300,000 บาท (สองล้านสาม
แสนบาทถ้วน)
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 

   จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ   บริหารและจัดการแหล่งน�า้ทางระบบท่อส่งน�า้ดิบเพื่อจ�าหน่าย

   น�้าดิบแก่ผู้ใช้น�้า นอกจากนั้น บริษัทยังบริการให้ค�าแนะน�า

   เกี่ยวกับระบบผลิตน�า้สะอาด ตลอดจนระบบท่อส่งน�้าภายใน

   นิคมอุตสาหกรรม หรือ โรงงานอุตสาหกรรม รับตรวจซ่อม 

   ซ้ือ-ขาย อุปกรณ์และวัสดุท่ีเก่ียวกับการส่งน�า้ทุกชนิด รวมท้ัง

   รับเป็นที่ปรึกษาในการซ่อมบ�ารุงท่อส่งน�้าเครื่องมือ

   เครื่องจักรต่างๆ และสามารถร่วมทุนกับเอกชนได้

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 23-26, 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 

   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบริษัท  0107539000316 (เดิม บมจ.632)

เว็บไซต์   www.eastwater.com

โทรศัพท์   (662) 272-1600

โทรสาร   (662) 272-1601 ถึง 3

หุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและหุ้น

   ช�าระแล้ว ดังนี้

   ทุนจดทะเบียน 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท 

   รวมมูลค่า 1,663,725,149.- บาท

   ทุนช�าระแล้ว 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท 

   รวมมูลค่า 1,663,725,149.- บาท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์   (662) 229-2800

โทรสาร   (662) 654-5427

ผู้สอบบัญชี   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

   179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 

   ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

   กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์   (662) 286-9999

โทรสาร   (662) 286-5050



122        |  รายงานประจําปี 2554

รายชื่อกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

      ชื่อบริษัท                    ประเภทธุรกิจ         ชนิดของหุ้น   ทุนจดทะเบียน   สัดส่วนการ
                      ช�าระแล้ว        ถือหุ้น 
                     (ล้านบาท)   (ร้อยละ)

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จํากัด (ยูยู)

เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-25

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: (662) 272-1688

โทรสาร: (662) 272-1690 ถึง 2

บริหารกิจการประปา

และบริหารระบบบําบัด

นํ้าเสียในรูปสัญญาสัมปทาน 

สัญญาจ้างบริหารและ 

สัญญาเช่าบริหาร

สามัญ        510      100

บริษัท ประปานครสวรรค์ จํากัด

เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-25

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: (056) 256-690 และ (662) 272-1688

โทรสาร: (056) 256-526 และ (662) 272-1690 ถึง 2

บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด

เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-25

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: (038) 539-365 ถึง 7 และ (662) 272-1688

โทรสาร: (038) 539-368 และ (662) 272-1690 ถึง 2

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด

เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-25

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: (038) 814-427 ถึง 9 และ (662) 272-1688

โทรสาร: (038) 814-427 และ (662) 272-1690 ถึง 2

บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด

เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: (662) 998-5710

โทรสาร: (662) 955-0937

บริหารกิจการประปา รวมถึง

ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา

ให้แก่สํานักงานประปา

นครสวรรค์และงานบริการ

ผู้ใช้นํ้า

บริหารกิจการประปา รวมถึง

ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา

ให้แก่สํานักงานประปา   

บางปะกงและงานบริการ

ผู้ใช้น้ํา

บริหารกิจการประปา รวมถึง

ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา

ให้แก่สํานักงานประปา

ฉะเชิงเทราและงานบริการ

ผู้ใช้นํ้า

ผลิตและจําหน่ายนํ้า

ประปา

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

40

40

100

345

บจ. ยูยู

ถือหุ้นอยู่

99.9999875

บจ. ยูยู

ถือหุ้นอยู่

99.9999875

บจ. ยูยู

ถือหุ้นอยู่

98.99997

15.88
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
10 อันดับแรก

       ล�าดับที่                ผู้ถือหุ้น          จ�านวนหุ้น    สัดส่วนการถือหุ้น

 1  การประปาส่วนภูมิภาค          668,800,000                 40.20%

 2  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)         311,443,190                 18.72%

 3  NORBAX INC.,13             169,324,700                 10.18%  
 
 4  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         76,000,000                  4.57%
   
 5  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด          40,716,050  2.45%
   
 6  BNP PARIBAS (securities services, London branch)        38,912,100  2.34%
   
 7  อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว           22,584,300  1.36%
   
 8  อเบอร์ดีนโกรท            18,356,700  1.10%
   
 9  American International Assurance company,        16,778,000  1.01%
   limited-TIGER    

 10  HSBC (Singapore) nominees PTE LTD         16,670,800  1.00%
   
 11  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (2,489 ราย)          284,139,309                 17.08%

   จ�านวนหุ้นทั้งหมด         1,663,725,149                  100%

ณ 30 ธันวาคม 2554
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นโยบายการจ่าย
เงินปันผล

คณะกรรมการบริษั ทมีนโยบายที่ จะ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู ้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ า

ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของ

ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของงบการเงินรวม

ภายหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย

ในแต่ละปี รวมถึงความจําเป็นและความ

เหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร





บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26, 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel : 02-272-1600    Fax : 02-272-1601

www.eastwater.com
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