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ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป   (Executive Summary) 

 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนในรูป
ของบริษทัจ ากดัภายใตช่ื้อ บริษทั จดัการและพฒันาการทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 
2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท โดยมี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)   เป็น  ผูถื้อหุ้น ร้อยละ 
100   การจดัตั้งบริษทั ในคร้ังนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535 ท่ีเห็นชอบให้ กปภ. 
จดัตั้งบริษทั ข้ึนเพื่อเป็นผูรั้บผิดชอบการพฒันาและด าเนินการดูแลระบบท่อส่งน ้ าดิบสายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออก ครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ จนัทบุรี และตราด    
ต่อมาในปี 2539 บริษทั ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และในปี 2540 จึงไดเ้สนอขายหุ้นให้กบัประชาชน
ทัว่ไปและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วน     
ร้อยละ 44 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ก่อนการเสนอขายหุน้สามญั 
 
การเติบโตของบริษทั ท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลากวา่ 15 ปีท่ีผา่นมา นบัเป็นความส าเร็จของบริษทัและอาจ
กล่าวไดว้า่บริษทัถือเป็นตน้แบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้กบัรัฐวิสาหกิจดา้นน ้ า  ปัจจุบนั นอกจากธุรกิจ
หลักของบริษทั ซ่ึงคือการพฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในพื้นท่ีชายฝ่ังตะวนัออก โดยผ่าน
โครงข่ายระบบท่อส่งน ้ าดิบรวม 4 โครงข่าย ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีความยาวท่อของ
ระบบรวมทั้งส้ิน 324  กิโลเมตรแลว้ บริษทั ยงัไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองดา้นน ้ าอยา่งครบวงจร ซ่ึง
รวมถึงธุรกิจน ้าประปา และระบบการบ าบดัน ้าเสีย  โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัในเครือเพื่อด าเนินกิจการธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง   ดงัน้ี 

บริษัท 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

ณ 31 ธ.ค.52 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

กำรประกอบธุรกจิ 

บจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์  510 ลา้นบาท 100% ด าเนินธุรกิจดา้นน ้ าประปา บ าบดัน ้ าเสีย รวมถึงการส ารวจ

ออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งให้

ค  าปรึกษาเก่ียวกบัระบบผลิตน ้ าประปาและระบบบ าบดัน ้ า

เสียดว้ย 

 

ผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ในงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 บริษทั และ
บริษทัย่อยมีรายได้รวมทั้งส้ิน 3,310.04 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการจ าหน่ายน ้ าดิบประมาณ    
ร้อยละ 68.31 ธุรกิจประปาร้อยละ 23.14 รายไดค้่าเช่าและบริการ ร้อยละ 6.75 และดอกเบ้ียรับและเงินปัน
ผลรวมถึง รายไดอ่ื้นอีก ร้อยละ 1.80 ซ่ึงรายไดร้วมงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มข้ึน 
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202.53 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มร้อยละ 6.52 (ปี 2553 หกัรายการพิเศษ
รายไดจ้ากการขายสินทรัพยโ์ครงการอ่างเก็บน ้าประแสร์จ านวน 1,567.29 ลา้นบาท) โดยมีสาเหตุหลกัจากการ
ขยายตวัของรายไดจ้ากธุรกิจน ้ าดิบท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.78 จากปริมาณน ้ าดิบจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.81 ตาม
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของลูกคา้ในพื้นท่ีระยอง และรายไดจ้ากธุรกิจประปาท่ีปรับเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6.93 จากการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชน้ ้ ารายเดิมและการมีผูใ้ช้น ้ ารายใหม่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะประปาชลบุรีซ่ึง
เร่ิมจ าหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2553   

บริษทั และบริษทัยอ่ย มีก าไรจากผลการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษี (EBIT) รวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.43 
เม่ือเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากธุรกิจน ้ าดิบ 
และธุรกิจน ้าประปา รวมถึงการควบคุมและบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตน้ทุนค่าไฟฟ้า และค่า
น ้าดิบ 
 
ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารบริษทัไดร่้วมกนัทบทวนทบทวนกรอบกลยุทธ์ระยะ 10 ปี ของ

กลุ่มบริษทัให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกเหนือจากการทบทวนแผนวิสาหกิจของบริษทัแลว้ บริษทั

ยงัมุ่งมัน่พฒันาระบบการจดัใหมี้คุณภาพมาตรฐานสากล และโปร่งใสภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตลอดจน

การควบคุมการด าเนินงาน ภายใตก้ารบริหารความเส่ียงและหลกัธรรมาภิบาลอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์นอกจากน้ี 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ  ากดั ไดย้ืนยนัอนัดบัเครดิตองคก์รและตราสารหน้ีท่ีระดบั “A+” แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

“คงท่ี” ซ่ึงสะทอ้นถึงสถานะท่ีแขง็แกร่งของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ีบริษทัยงัคงมุ่งมัน่ทุ่มเทในการให้บริการและใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั ในการปรับปรุงและ

ขยายเครือข่ายท่อส่งน ้ าเพื่อให้สามารถจ่ายน ้ าดิบในพื้นท่ีบริการอย่างทัว่ถึงและพอเพียงเพื่อการเติบโตทาง

ธุรกิจ  และการพฒันาธุรกิจด้านน ้ าอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม รวมถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชนทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหอ้งคก์รมีความกา้วหนา้อยา่งมัน่คงในระยะ

ยาวต่อไป 
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ส่วนที ่2 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

ช่ือบริษทั บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
 (“บริษทั” หรือ “EASTW”) 
ลกัษณะประเภทธุรกิจ พฒันาการบริหารและจดัการแหล่งน ้ าทางระบบท่อส่งน ้ าดิบเพื่อจ าหน่ายน ้ าดิบแก่  

ผูใ้ช้น ้ า นอกจากนั้ น บริษัทยงับริการให้ค  าแนะน าเก่ียวกับระบบผลิตน ้ าสะอาด 
ตลอดจนระบบท่อส่งน ้ าภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับตรวจ
ซ่อม ซ้ือ-ขาย อุปกรณ์และวสัดุท่ีเก่ียวกบัการส่งน ้ าทุกชนิด รวมทั้งรับเป็น  ท่ีปรึกษา
ในการซ่อมบ ารุงท่อส่งน ้า เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ และสามารถร่วมทุนกบัเอกชนได ้

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
 กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษทั 0107539000316 (เดิมเลขท่ี บมจ.632) จดทะเบียนวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2539 
เวบ็ไซต ์ www.eastwater.com 
โทรศพัท ์ (662) 272-1600 
โทรสาร (662) 272-1601 ถึง 3 
หุน้สามญัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและหุน้ช าระแลว้ ดงัน้ี 
ทุนจดทะเบียน 1,663,725,149  หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.- บาท  รวมมูลค่า 1,663,725,149.- บาท 
ทุนช าระแลว้    1,663,725,149 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.- บาท  รวมมูลค่า 1,663,725,149.- บาท 

 

รายช่ือกจิการทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ช่ือบริษัท 
 

ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ จ ากดั (ยูยู) 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวภิาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ (662) 272-1688 
โทรสาร: (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา 
และบริหารระบบบ าบดั 

น ้าเสียในรูปสญัญาสมัปทาน 
สญัญาจา้งบริหารและ 
สญัญาเช่าบริหาร 

สามญั 510 100 

บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวภิาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ (056) 256-690 และ (662) 272-1688 
โทรสาร: (056) 256-526 และ (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา รวมถึง
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
ใหแ้ก่ส านกังานประปา

นครสวรรคแ์ละงานบริการ 
ผูใ้ชน้ ้ า 

สามญั 40 บจ. ยยู ู
ถือหุน้อยู ่

99.9999875 

http://www.eastwater.com/
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวภิาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ (038) 539-365 ถึง 7 และ (662) 272-1688 
โทรสาร: (038) 539-368 และ (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา รวมถึง
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
ใหแ้ก่ส านกังานประปา    
บางปะกงและงานบริการ 
ผูใ้ชน้ ้ า 

สามญั 40 บจ. ยยู ู
ถือหุน้อยู ่

99.9999875 

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวภิาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ (038) 814-427 ถึง 9 และ (662) 272-1688 
โทรสาร: (038) 814-427 และ (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา รวมถึง
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
ใหแ้ก่ส านกังานประปา
ฉะเชิงเทราและงานบริการ 
ผูใ้ชน้ ้ า 

สามญั 100 บจ. ยยู ู
ถือหุน้อยู ่
98.99997 

บริษัท เอก็คอมธารา จ ากดั 
เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 5 อาคารเอก็โก ถนนวภิาวดีรังสิต  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท:์ (662) 998-5710 
โทรสาร: (662) 955-0937 

ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา สามญั 345 15.88 

 

บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(หุน้สามญั)  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท:์  (662) 229-2800 
โทรสาร:  (662) 654-5427 
 

ผู้สอบบัญชี   บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
  179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 
  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์  (662) 286-9999 
โทรสาร:  (662) 286-5050 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                          ส่วนท่ี 2 ปัจจยัความเส่ียง 
 

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 3 
 

1. ปัจจัยเส่ียง  
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อนั
อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาเตรียมการและก าหนดแนวทาง
ในการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้น โดยในช่วงท่ีผา่นมา บริษทัไดว้ิเคราะห์ถึงปัจจยัแห่งความเส่ียงท่ีส าคญั
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทางดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า และไดด้ าเนินการทบทวน 
ปรับปรุงโครงสร้างองคก์รและกระบวนการบริหารความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างระบบ
การบริหารความเส่ียงให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงระดบัสากล และมีความพร้อมในการรองรับการบริหารความ
เส่ียงตามแนวทางของ COSO  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย 
และก ากบัดูแลความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัส าหรับกลุ่มบริษทั (Corporate Risks)  โดยมีเป้าหมายในการบริหาร
ความเส่ียงคือ การบริหารความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตท่ีก าหนด และด าเนินธุรกิจให้ได้อตัรา
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความเส่ียง   พิจารณารายงานผล
การบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาส   เพื่อควบคุมความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง   ในปี 2554   มีความเส่ียงท่ี
มีนยัส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการบริหารอุปสงค-์อุปทาน ความเส่ียงจากการปรับตวัของราคาตน้ทุนน ้ าดิบ 
ความเส่ียงจากการปฏิบติัการ ความเส่ียงจากและการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษทัสรุปดงัน้ี 

 
1. ความเส่ียงจากการบริหารอุปสงค์-อุปทาน 

บริษทั ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงจากการบริหารอุปสงค์-อุปทาน อนัเน่ืองจาก 2 ปัจจยัเส่ียงหลกัคือ 
1.1  ความอ่อนไหวของความตอ้งการปริมาณน ้ าดิบจากลูกคา้ (Demand forecast) ซ่ึงคาดการณ์ไดย้าก อัน

เกิดจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสินยุโรปและภาวะวิกฤตอุทกภัย
ภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการลดก าลังการผลิตและปริมาณการใช้น ้ าของลูกคา้ ซ่ึงบริษทั
เตรียมมาตรการรองรับโดยเนน้กิจกรรม CRM อยา่งใกลชิ้ด   และปรับปรุงกระบวนการบริการจ่าย
น ้ าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและหลากหลาย
รูปแบบ 

1.2  ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภาวะภัยแล้ง  ความไม่แน่นอนและคาดการณ์ยากของฤดูฝน
และภาวะภยัแลง้ส่งผลต่อความตอ้งการใชน้ ้าของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญั โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีมีแหล่งน ้ า
ดิบเป็นของตนเอง  ทั้งน้ีบริษทัมีมาตรการดา้นการบริหารสัญญา การก าหนดปริมาณน ้ าขั้นต ่าในการ
ซ้ือ-ขาย ( Minimum Guarantee) กบัลูกคา้ให้ชดัเจน และการเขา้พบลูกคา้เป็นประจ าสม ่าเสมอเพื่อ
สอบถามแผนการผลิต หรือโครงการในอนาคตท่ีจะด าเนินการ ท าให้บริษัทมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกนั ตลอดจนเขา้ร่วมทบทวนปริมาณน ้าใชเ้ป็นประจ าทุกไตรมาส 
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2. ความเส่ียงจากการปรับตัวของราคาต้นทุนน า้ดิบ 
ตน้ทุนน ้าดิบของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง 3 ปัจจยัหลกัคือ 

2.1 การปรับตวัเพิ่มข้ึนของอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติั (Ft) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีส่งผลให้ตน้ทุนขายด าเนินการท่ีปรับเพิ่มข้ึน บริษทัไดเ้ตรียมมาตรการรองรับดว้ยแผนอนุรักษ์
พลงังานและด าเนินการตามแผนอนุรักษ์อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัจดัท าแผนสูบจ่ายน ้ าเป็น
ประจ าทุกเดือนเพื่อเฝ้าติดตามผลด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด 

2.2 การผนัน ้าเพื่อส ารองน ้าดิบไวใ้นภาวะภยัแลง้  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะภยัแลง้ท่ี
จะเกิดข้ึนระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคมของทุกปีนั้น บริษทัจ าเป็นตอ้งผนัน ้ าจากแหล่งน ้ า
ท่ีห่างไกลจากแหล่งเดิมมาเก็บไว ้ซ่ึงกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนค่าไฟฟ้าจากการผนัน ้ า บริษทัมี
แผนเฝ้าระวงัและป้องกนัภาวะภยัแลง้ประจ าปี เพื่อลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของสภาพ
อากาศท่ีแปรปรวน รวมถึงจดักิจกรรม War Room เพื่อหารือร่วมลูกคา้และรายงานสถานการณ์น ้ า
อยา่งใกลชิ้ด 

2.3 คุณภาพน ้ าดิบและภาวะมลพิษบริเวณแนวรอบแหล่งน ้ า ดว้ยสภาพแวดลอ้มและมลพิษในพื้นท่ี
ภาคตะวนัออก อาจจะส่งผลต่อคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ า ทั้งบริเวณรอบแนวอ่างเก็บน ้ าหลกัท่ีมี
ชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากข้ึน ปัญหามลพิษทางดิน และอากาศท่ีปล่อยจากแหล่ง
อุตสาหกรรม  ดังน้ัน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจมาจนถึงปี 2554 บริษัทร่วมกับชุมชนในการ
เฝ้าระวังและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบริเวณโดยรอบต้นทางแหล่งน ้าดิบ  
 

3. ความเส่ียงจากการปฏิบัติการ 
ความเส่ียงจากการด าเนินงานภายในองคก์ร บริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง 2 ปัจจยัหลกัคือ 

3.1 ความเส่ียงกรณีไฟฟ้าขดัขอ้ง บริษทัด าเนินการสูบจ่ายน ้าใหแ้ก่ลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง การมีแหล่ง
น ้าส ารองจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในยามฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟฟ้าดบั กรณีซ่อมบ ารุงหรือประสานแนวท่อ  
บริษทั ได้มีขอ้ตกลงกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก่ียวกบัการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงต้องมีน ้ า
ส ารองไวใ้ชจ้ากสระส ารองเพื่อส่งน ้ าดิบให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบนั
บริษทั มีแหล่งน ้าส ารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีความจุ 116,300  ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงสามารถส ารอง
น ้ าดิบได้ประมาณ 6.3 ชั่วโมง   อย่างไรก็ตาม บริษทัมีการวางแผนปฏิบติัการกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเพื่อท่ีจะท าให้การสูบจ่ายน ้ าเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และบริษทั มีแผนท่ีจะเพิ่มปริมาณน ้ า
ส ารอง โดยก่อสร้างสระส ารองบริเวณพื้นท่ีมาบข่าความจุประมาณ 220,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพิ่มเติมอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงจะท าให้ปริมาณน ้ าส ารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งส้ินสามารถส ารอง
จ่ายน ้าไดถึ้ง 24 ชัว่โมง 
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3.2 ความเส่ียงจากความเสียหายต่อระบบท่อส่งน ้าของบริษทั ซ่ึงอาจพบปัญหาการสึกกร่อน  หรือจากการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคอ่ืนในบริเวณแนวท่อ อาจท าให้ท่อแตกหรือร่ัวได ้อย่างไรก็ดี บริษทั ไดจ้ดัแผนการ
ซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั และตรวจสอบระบบท่อส่งน ้าและการซ่อมบ ารุงตามแผนงานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจดัท า
ประกนัความเส่ียงภยักบับริษทัประกนัภยั ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความเสียหายของระบบท่อท่ี
อาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ โดยครอบคลุมทุกเส้นท่อ  ตลอดจนท าประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์นของบริษทั 
และประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการหยุดชะงกั เพื่อช่วยให้
บริษทั สามารถใหบ้ริการจ่ายน ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 
4. ความเส่ียงจากความขัดแย้งกบัชุมชน 
การใชท้รัพยากรจากแหล่งน ้า อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรงบประมาณ เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม โดยสร้างสัมพนัธภาพกบัชุมชนในพื้นท่ี ตลอดจนการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
และยงัได้สนบัสนุนโครงการพฒันาในทอ้งถ่ินอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความขดัแยง้และสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
บริษทั โดยไดด้ าเนินการร่วมกบัชุมชน อาทิ การขดุลอกคูคลอง บริการรถน ้ าด่ืมเคล่ือนท่ี โครงการค่ายเยาวชน
ผูน้ าด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าและส่ิงแวดล้อมพร้อมมอบทุนการศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ชุมชน อาทิ วดั โรงเรียน ส่วนราชการ และสาธารณกุศลต่างๆ  
 
5. ความเส่ียงจากนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง 
ความไม่แน่นอนของนโยบายของหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั อาจมี
ผลกระทบต่อบริษทั อาทิ ความล่าชา้ในการออกใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ความชดัเจนของ
อตัราเรียกเก็บค่าเช่าท่อส่งน ้ า หนองปลาไหล-หนองค้อ อย่างไรก็ดี บริษทั ยงัคงได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยดีมาตลอด อีกทั้งการจดัตั้งและการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของรัฐบาล 
 
นอกจากความเส่ียงหลกัของกลุ่มบริษทั (Corporate Risks) ซ่ึงมีการก ากบัดูแลโดย คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงแลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัท าคู่มือบริหารความเส่ียงและแผนปฏิบติัการบริหารความเส่ียงใหห้น่วยงานต่างๆ 
รับผดิชอบด าเนินการควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ โดยมีการทบทวนความเส่ียงทุกไตรมาส  
ซ่ึงพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึนไม่จ  ากดัเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นความเสียหาย แต่ยงัรวมถึงปัจจยั
แวดลอ้มต่างๆ ท่ีบ่งช้ีโอกาสเกิดความเส่ียงกบับริษทั ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคัญ  
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535 เพื่อใหก้ารบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้าดิบในภาคตะวนัออกมีเอกภาพสามารถ
รองรับต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจภาคตะวนัออกท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  โดยใหก้รมชลประทานเป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการพฒันาแหล่งน ้าดิบและอ่างเก็บน ้ า และใหก้ารประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จดัตั้งบริษทั 
จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั ข้ึนมารับผดิชอบในการพฒันาและด าเนินการดูแลระบบท่อ
ส่งน ้าสายหลกั โดยโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของระบบท่อส่งน ้าท่ีมีอยูแ่ลว้มาด าเนินการต่อไป   ทั้งน้ี นอกจาก
บริษทั จะสามารถประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยใ์นการซ้ือน ้าจากแหล่งน ้าดิบของทางราชการเพื่อขายใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า
ในพื้นท่ีรับผดิชอบแลว้ ยงัสามารถร่วมทุนกบัภาคเอกชนไดด้ว้ย    

บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2535 โดยมีทะเบียนเลขท่ี 13571/2535 และมีทุนจดทะเบียน
เร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดย กปภ. ถือหุ้นบริษทั 
ในอตัราส่วนร้อยละ100 ตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งบริษทั   

โดยต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539 ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแนวทางระดมทุนและเพิ่มทุนของ
บริษทั โดยใหก้ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เขา้มาร่วมถือหุน้ในบริษทั ดว้ย 

วนัท่ี 25 กนัยายน 2539 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 490 ลา้นบาท ซ่ึงมีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  ดงัน้ี   กปภ. 
ถือหุน้จ านวน 43,999,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ และ กนอ. ถือหุน้จ านวน 
5,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2539 บริษทั ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และใชช่ื้อวา่ บริษทั จดัการ
และพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 632   

วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2540    บริษทั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น 51.00 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 10 บาท  ท าใหบ้ริษทั มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 1,000 ลา้นบาท 

วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2540  หุ้นสามญัของบริษทั ไดเ้ร่ิมเขา้ท าการซ้ือขายเป็นคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  โดยใชช่ื้อบนกระดานหลกัทรัพย ์คือ EASTW 

วนัท่ี 28 มกราคม 2547 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั และเสนอขายใหแ้ก่พนกังาน กรรมการ และท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษทั เป็นจ านวน
รวม 5,000,000 หน่วย รวมทั้งไดมี้มติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว จึงท าให ้บริษทั มีทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนเป็น 1,050 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 105 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 1,000 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2547 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจ านวน 
1,665 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 166.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยการออกหุน้สามญั
ใหม่เพิ่มข้ึนจ านวน 61.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
เป็น ดงัน้ี  

1. หุน้สามญัจ านวน 20 ลา้นหุ้น จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทั  ตามสัดส่วนการถือหุน้ 

2. หุน้สามญัจ านวน 32 ลา้นหุ้น จดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้สามญัของบริษทั  ตามสัดส่วนการถือหุน้  

3. หุน้สามญัจ านวน 7.5 ลา้นหุ้น จดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  

4. หุน้สามญัจ านวน 2 ลา้นหุ้นจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
พร้อมการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

ณ ธนัวาคม 2554 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 1,663.73 ลา้นบาท โดยมีทุนเรียกช าระแลว้ 1,663.73  ลา้นบาท และมี
สัดส่วนผูถื้อหุน้หลกั ไดแ้ก่  กปภ. ร้อยละ 40.20   บมจ.ผลิตไฟฟ้า ร้อยละ  18.72    กนอ.  ร้อยละ 4.57    ส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 36.51 เป็นนกัลงทุนทัว่ไป   

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ พฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้ าดิบสายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก            
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใชน้ ้าในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีโครงข่ายท่อส่งน ้าดิบ
ใหบ้ริการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นอกจากธุรกิจหลกัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงั
มีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ดงัน้ี 

1) ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัระบบผลิตน ้าสะอาด ระบบท่อส่งและจ่ายน ้า การซ่อม
บ ารุงรักษาท่อส่งน ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนซ้ือขายอุปกรณ์และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่อส่งน ้าทุกชนิด 

2) ขยายการด าเนินการหรือธุรกิจการพฒันาและบริหารทรัพยากรน ้าหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในพื้นท่ีอ่ืน 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 8 
 

นอกจากน้ี บริษทั ยงัไดข้ยายธุรกิจเก่ียวขอ้งไปสู่ธุรกิจน ้ าประปาและธุรกิจบ าบดัน ้ าเสีย ดงัรูปโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 
 
 

หมายเหตุ 
*  ถือหุน้เป็นสัดส่วน % ของทุนจดทะเบียนบริษทั 
 บจ.เอก็คอมธารา ถือหุน้โดย บจ. เอก็โก ้ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ เซอร์วสิ 74.20%, บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

15.88%,  นายจตุรงค ์สดวกการ และนายสมภพ  สมประสงค ์9.13%,  และรายยอ่ยอ่ืน ๆ 0.79% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    

  

    

  

  
    

บจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลตีิ้ส์ 
100% * 

บจ.เอก็คอมธารา  
15.88 % * 

ธุรกจิน า้ดิบ 
บมจ.จัดการและพฒันา 

ทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
ธุรกจิน า้ประปา 

& บ าบัดน า้เสีย 

บจ.ประปาบางปะกง 
100% * 

บจ.ประปานครสวรรค ์
100% * 

บจ.ประปาฉะเชิงเทรา 
100% * 

ประปาสัตหีบ 
ประปาเกาะลา้น 
ประปาเกาะสีชงั 
ประปาบ่อวนิ 
ประปาเกาะสมุย 
ประปาระยอง 
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 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญทีเ่กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิและการบริหารงาน ในช่วงระยะ 5 ปี ท่ี
ผา่นมา (ปี 2550-2554) บริษทั มีพฒันาการท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

ด้านธุรกจิน า้ดิบ 

โครงการในปัจจุบัน   

พืน้ทีร่ะยอง  

มกราคม 2552 ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าบริเวณสถานีสูบน ้ามาบตาพุดโดยการเพิ่มการประสานท่อ
เพื่อให้ระบบท่อส่งน ้ามาบตาพุด-สัตหีบ  มีศกัยภาพเพิ่มข้ึนสามารถรองรับการใชน้ ้า
ในอนาคต และเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้าท่ีสถานีสูบน ้าดอกกรายสามารถเพิ่มปริมาณการ
สูบน ้าจากอ่างเก็บน ้าดอกกรายจาก 82.8 ลา้น ลบ.ม. เป็น 96.2 ลา้นลบ.ม. โดยใช้
วงเงินลงทุนรวม 49 ลา้นบาท แลว้เสร็จ 

ตุลาคม 2552 เร่ิมด าเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3  คาด
วา่จะแลว้เสร็จในตน้ปี 2555 ระบบท่อส่งน ้าน้ีมีความสามารถในการจ่ายน ้าปีละ
ประมาณ 105 ลา้น ลบ.ม. เพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้าท่ีเพิ่มข้ึนในอีก 10 ปีขา้งหนา้
ของพื้นท่ีมาบตาพุด ท าใหมี้น ้าเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้า ตลอดจนสามารถจ่าย
น ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ ารายใหม่ตามแนววางท่อในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

มกราคม 2553 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงดนั 115-22 เคว ีและระบบสายส่ง 115 เคว ีบริเวณสถานีสูบ
น ้าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าใหก้บัสถานีสูบ
น ้า ลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดบั โดยระบบไฟฟ้าเดิม 22 เค.ว.ี  สามารถใช้
เป็นระบบส ารองได ้และเพื่อลดตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้าในการสูบน ้า โดยใชเ้งิน
ลงทุนประมาณ 28 ลา้นบาท งานก่อสร้างแลว้เสร็จเดือนธนัวาคม 2553 

มิถุนายน 2553 เร่ิมด าเนินการโครงการก่อสร้างสระส ารองน ้าดิบมาบข่า 2 เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าส ารอง
ฉุกเฉินในพื้นท่ีมาบตาพุดอีกไม่นอ้ยกวา่ 220,000 ลบ.ม. เม่ือรวมกบัปริมาณน ้าส ารอง
ปัจจุบนัเป็นปริมาณน ้าส ารองทั้งส้ิน ไม่นอ้ยกวา่ 336,000 ลบ.ม. เพื่อการส ารองการ
จ่ายน ้ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีมาบตาพุดทั้งระบบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง โดย
ใชเ้งินลงทุนประมาณ 155 ลา้นบาท การก่อ สร้างจะแลว้เสร็จในกลางปี 2555 

พฤศจิกายน 2553 ปรับปรุงสถานีสูบน ้ามาบตาพุด โดยการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าเพิ่มอีกจ านวน 2 ชุด     
เพื่อรองรับการใชน้ ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนของพื้นท่ีสัตหีบและบา้นฉาง ในระยะ 10 ปี ขา้งหนา้ 
โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 8 ลา้นบาท แลว้เสร็จ 
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เมษายน 2554 - ปรับปรุงสถานีสูบน ้ าดอกกราย โดยการเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้ าให้มีอตัราการสูบท่ี
มากข้ึน จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมงานก่อสร้างวางท่อขนาด 1,200 มม. ยาว 1.5 กม. 
เพิ่มเติม เพื่อรองรับการสูบน ้ าจากปริมาณน ้ าท่ีไดรั้บจดัสรรของกรมชลประทาน
ไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 192 ลา้นบาท จะแลว้เสร็จในกลางปี 
2555 

 - ก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าแรงดนั 115 – 22 เควี และระบบสายส่ง 115 เควี บริเวณ
สถานีสูบน ้าดอกกราย เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าใหก้บัสถานีสูบน ้ า ลด
ความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดบัและลดการใช้พลงังาน โดยใช้เงินลงทุน
ประมาณ 31.20 ลา้นบาท 

สิงหาคม 2554 อนุมติัโครงการพฒันาสระเก็บน ้าดิบคลองทบัมา เพื่อเพิ่มแหล่งน ้าตน้ทุนของบริษทั 
รองรับความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง โดยสามารถน าน ้ามาใช้
ประโยชน์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 32.5 ลา้น ลบ.ม./ปี จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี 2555 
โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 1,530 ลา้นบาท 

พืน้ทีป่ลวกแดง-บ่อวนิ 

มกราคม 2553 ก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน ้า By-Pass เส้นท่ี 2 ขนาด 800 มม.เ พื่อเพิ่มเสถียรภาพในการ
ส่งน ้าจากอ่างฯ หนองปลาไหลไปยงัพื้นท่ีชลบุรี โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 20 ลา้นบาท 

พืน้ทีช่ลบุรี 

เมษายน 2552 ก่อสร้างระบบสูบน ้าดิบ แพสูบน ้าดิบอ่างเก็บน ้าบางพระ เพื่อรองรับการสูบน ้าจาก
อ่างเก็บน ้าบางพระส่งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั โดยใชว้งเงิน
ลงทุนประมาณ 57 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2553 เร่ิมด าเนินการโครงการเพิ่มศกัยภาพท่อส่งน ้าหนองคอ้-แหลมฉบงั เพื่อให้ระบบท่อ
ส่งน ้าหนองคอ้-แหลมฉบงัมีศกัยภาพเพิ่มข้ึนสามารถรองรับความตอ้งการใชน้ ้าใน
อนาคต และเพื่อรองรับการส่งน ้าใหโ้รงกรองน ้าบาง ละมุง(ใหม่) ประกอบดว้ยการ
ก่อสร้างท่อแยกจ่ายน ้าให้โรงกรองน ้าบางละมุง (ใหม่) และการก่อสร้างถานีสูบน ้า 
Booster Pump ท่ีอ่างเก็บน ้าหนองคอ้ โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 107 ลา้นบาท 
 

พฤศจิกายน 2554 เร่ิมด าเนินการโครงการเพิ่มศกัยภาพระบบจ่ายน ้าแหลมฉบงั(บางพระ) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของระบบสูบจ่ายน ้าพื้นท่ีชลบุรี สามารถส่งน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ลดการพึ่งพาน ้าจากพื้นท่ีระยองและเพิ่มเสถียรภาพในการสูบจ่ายน ้าใหม้ัน่คง
มากข้ึน โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 850 ลา้นบาท 
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พืน้ทีฉ่ะเชิงเทรา   

กนัยายน 2551 
 

ก่อสร้างท่อ By-Pass บริเวณถงัยกระดบัน ้า (Head Tank) ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา
แลว้เสร็จ ซ่ึงจะสามารถเพิ่มศกัยภาพในการสูบผนัน ้าจากแม่น ้าบางปะกงไปยงัพื้นท่ี
ชลบุรีในช่วงฤดูฝนผา่นระบบท่อส่งน ้าดิบฉะเชิงเทราไดเ้พิ่มข้ึน และเพิ่มแรงดนัน ้า
ใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีฉะเชิงเทราไดเ้พิ่มข้ึนประมาณ  1-2 บาร์ 

กนัยายน 2552 
 

-    ก่อสร้างระบบสูบน ้าดิบ สระส ารองน ้าดิบส านกับกแลว้เสร็จ โดยติดตั้งเคร่ืองสูบ
น ้าจ  านวน 2 ชุด ความสามารถในการสูบประมาณ 50,000 ลบ.ม./วนั เพื่อใชใ้น
การสูบผนัน ้าจากสระส ารองน ้าดิบส านกับก มายงัพื้นท่ีฉะเชิงเทราในช่วงฤดูแลง้ 
วงเงินลงทุนรวมประมาณ 55 ลา้นบาท 

-     ก่อสร้างสถานีสูบน ้าแรงต ่าบริเวณสถานีสูบน ้าบางปะกง  เพื่อรองรับการสูบน ้า
จากแม่น ้าบางปะกงซ่ึงจะช่วยลดค่าพลงังานในการสูบผนัน ้าไปพื้นท่ีชลบุรี
ในช่วงฤดูฝน วงเงินลงทุนรวมประมาณ 33 ลา้นบาท 

 

ระบบท่อส่งน า้ประแสร์-คลองใหญ่   

มิถุนายน 2552    มติคณะรัฐมนตรี (9 มิถุนายน 2552) ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรม
ชลประทาน) ร่วมกบัหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบในรายละเอียดของ
โครงการน้ีอีกคร้ังหน่ึง ก่อนการอนุมติังบประมาณเพื่อให้การช าระค่าก่อสร้าง
โครงการฯ ใหแ้ก่ บริษทั 

กรกฎาคม 2552    มติคณะรัฐมนตรี (14 กรกฎาคม 2552) ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรม
ชลประทาน) ด าเนินการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากโครงการฯ ในวงเงินไม่เกิน 
1,677,665,681 บาท โดยใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งตามขั้นตอนของระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ธนัวาคม 2552   มติคณะรัฐมนตรี (1 ธนัวาคม 2552) ปรากฏดงัน้ี 

1. รับทราบผลการด าเนินการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการฯ 
จากบริษทั ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจ านวนเงิน 1,677,000,000 บาท 
(เป็นราคาสุทธิภายหลงัการเจรจาต่อรองระหวา่งกรมชลประทานกบับริษทั) 

2. ยกเลิกในหลกัการในรายละเอียดของโครงการดงักล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2548 ท่ีก าหนดว่า “ก่อสร้างในวงเงิน 1,680,000,000 
บาท โดยเห็นควรอนุมัติงบด าเนินการวงเงิน 1,008,000,000 บาท ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ส่วนท่ีเหลือ 672,000,000 บาท ให้ผ่อนช าระคืน 
East Water โดยหกัจากค่าน ้า” 
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3. อนุมติังบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิด
จากการก่อสร้างโครงการฯ เป็นจ านวนเงิน 1,677,000,000 บาท      

มกราคม 2553  บริษทั ไดล้งนามใน“สัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการวางท่อ
เช่ือมจากอ่างเก็บน ้าประแสร์ไปอ่างเก็บน ้าคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง” กบักรม
ชลประทาน  ในวนัท่ี 15 มกราคม 2553 ในวงเงิน  1,677,000,000 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีก าหนดส่งมอบทรัพยสิ์นใหก้รมชลประทานภายใน 90 วนั นบั
ถดัจากวนัลงนามในสัญญา 

เมษายน 2553 บริษทั ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการวางท่อเช่ือมจากอ่างเก็บน ้า
ประแสร์ไปอ่างเก็บน ้าคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง ใหก้รมชลประทาน  และบริษทั
ไดรั้บช าระเงิน 1,677,000,000 บาท จากกรมชลประทานแลว้ 

ระบบควบคุม   

มกราคม 2554 ปรับปรุงระบบควบคุมแบบรวมศูนย ์(Control Center) และระบบส่ือสาร SCADA 
ของบริษทั ท่ีครอบคลุม 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมระบบสูบจ่ายของบริษทั ตลอดจนช่วยลดค่าใชจ่้ายทั้งดา้น
บุคลากร พลงังาน และการสูญเสียน ้าใหน้อ้ยลงได ้เน่ืองจากมีระบบการวดัปริมาณน ้า 
การตรวจสอบและควบคุมการจ่ายน ้าท่ีแม่นย  ามากข้ึน โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 
41.70 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสร็จกลางปี 2555 

ด้านการบริหารงาน   
พฤษภาคม 2549 บริษทั มีประกาศปรับอตัราค่าน ้าดิบ เพื่อสะทอ้นตน้ทุนค่ากระแสไฟฟ้า เพิ่มข้ึน 

0.50 บาทต่อลบ.ม. และใหใ้ชโ้ครงสร้างค่าน ้าใหม่ เพื่อสะทอ้นตน้ทุนจากการ
ลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับผูใ้ชน้ ้ ารายใหม่และลูกคา้ปัจจุบนัส าหรับการใชน้ ้าส่วนท่ี
เพิ่มข้ึน จากฐานปริมาณการใชน้ ้าเดิมปี  2549  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1  กนัยายน 
2549 เป็นตน้ไป 

กรกฎาคม 2549 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ไดรั้บรางวลัรายงานบรรษทัภิบาลดีเด่นในระดบั “ดีมาก” ในการประกาศ
รางวลั SET Awards  2006 เม่ือวนัท่ี 26  กรกฎาคม 2549 ซ่ึงจดัโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ส าหรับรางวลัดงักล่าว
เป็นรางวลัท่ีมอบใหก้บับริษทัจดทะเบียนท่ีดีเด่น ในดา้นการรายงานการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 13 
 

พฤศจิกายน 2549 
 
 
 
เมษายน 2550 
 

ทริสเรตต้ิง ประกาศผลยนืยนัอนัดบัเครดิตขององคก์ร และตราสารหน้ีของบริษทัท่ี
ระดบั “A+” แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี”  โดยสะทอ้นถึงสถานะท่ีแข็งแกร่งของ
ธุรกิจน ้าดิบในเขตชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกและธุรกิจในเครือ   
 

คะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมส่งเสริมการ
ลงทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียน ตามหนงัสือเลขท่ี กลต.ก. 705/2550 เร่ือง 
แจ้งผลการประเมินของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2549 ของบริษทัท่ีไม่ไดปิ้ดรอบบญัชีในเดือน ธนัวาคม 2548  

 
มีนาคม 2551 
 
 
มิถุนายน 2551 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน  2551 

 

บริษทั ขายหุน้สามญัท่ีถือครองใน  EHP  ทั้งจ  านวน  (คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ของ EHP) 
 
คะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ สมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียน ตามหนงัสือ เลขท่ี กลต.ก. 1028/2551 
เร่ือง แจง้ผลการประเมินคุณภาพ การจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจ าปี 2550 ของ
บริษทัท่ีไม่ไดปิ้ดรอบบญัชีในเดือน ธนัวาคม 2550 และขอความร่วมมือในการ
เปิดเผยผลการประเมิน 
 
 บริษทั ไดรั้บรางวลัรายงานบรรษทัภิบาลดีเด่นในระดบั “ดีมาก” ในการประกาศ
รางวลั Set Awards 2008 เม่ือวนัท่ี   21 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงจดัโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินการธนาคาร 
 

พฤษภาคม 2552 ลงนามสัญญากูเ้งินระยะยาวจากธนาคารออมสิน วงเงิน 1,700 ลา้นบาท ระยะเวลา
เงินกู ้10 ปี  ส าหรับการลงทุนในโครงการวางท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด 
เส้นท่ี 3 
  

มิถุนายน  2552  คะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียน ตามหนงัสือ เลขท่ี กลต.ก. 1028/2551 
เร่ือง แจง้ผลการประเมินคุณภาพ การจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญั ประจ าปี 2551 ของ
บริษทัท่ีไม่ไดปิ้ดรอบบญัชีในเดือน ธนัวาคม 2550 และขอความร่วมมือในการ
เปิดเผย ผลการประเมิน 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 14 
 

พฤศจิกายน 2552 บริษทั ไดรั้บ “รางวลัประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น 2551/2552  
(Board of the Year Awards 2008/2009) เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงจดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

  
กุมภาพนัธ์ 2553 คะแนน “ดีมาก” ในผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ปี 2552 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
พฤษภาคม 2553 บริษทัส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) โดยใหค้วามส าคญัในการพฒันา

คุณภาพชีวติของชุมชนท่ีดีและย ัง่ยนื และการปลูกจิตส านึกใหแ้ก่พนกังานในองคก์ร
เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม   จึงจดักิจกรรม “อาสาสร้างสรรค.์..ร่วมฝันกบัชุมชน” 
เพื่อใหพ้นกังานเรียนรู้วถีิความเป็นอยูข่องชุมชน สร้างความเขา้ใจ ท่ีดีต่อกนัและ
ตระหนกัถึงความรับผดิชอบ จนก่อเกิดเป็นวฒันธรรมอนัดีงามขององคก์รในท่ีสุด โดยมี
ระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน 2553  

 
สิงหาคม 2553  บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีเยี่ยม” ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2553 จาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
กนัยายน 2553 บริษทัสนบัสนุนโครงการฝนหลวง ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก ใหแ้ก่ส านกัฝนหลวงและ

การบินเกษตร ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เน่ืองจากโครงการดงักล่าว
เป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคม และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชน้ ้ า และประชาชน
ทัว่ไปดว้ย  

 
สิงหาคม 2554            บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเยีย่ม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั      

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 

ธันวาคม 2554          บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเลิศ”  ในผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทั      
จดทะเบียนประจ าปี  2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 15 
 

ด้านธุรกจิน า้ประปา และ บ าบัดน า้เสีย 
1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ จ ากดั   

บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2541 โดยมีทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 50 ลา้นบาท และบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

1) การผลิตและจ าหน่ายน ้าสะอาด 
2) การผลิตและจ าหน่ายระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย 
 
พฒันาการทีส่ าคัญในช่วงทีผ่่านมา  
มีนาคม 2549 
 
 
 
เมษายน 2549 
 
 

บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาค ในสัญญาให้
เอกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาคท่ีส านกังานประปา
ระยอง โดยมีก าลงัการผลิต 31.54 ลา้นลบ.ม./ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี  มูลค่า
โครงการลงทุนรวมประมาณ 600 ลา้นบาท  
 
-บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั ซ่ึงเป็นประปาในเครือของบริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ 
จ ากดัไดป้รับปรุงระบบสูบจ่ายน ้าและขยายก าลงัการผลิต โดยเพิ่มก าลงัการผลิต
จาก 8.76  ลา้นลบ.บ./ปี เป็น 15.77  ลา้นลบ.ม./ปี มีมูลค่าการลงทุนรวม 21.00 ลา้น
บาท  
-ลงนามสัญญาบริหารโรงบ าบดัน ้าเสียเมืองพทัยา เป็นระยะเวลา 3 ปี 

มกราคม 2550 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ  ไดล้งนามสัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 
2550 เป็นรูปแบบสัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าประปา และบ ารุงรักษาระบบประปา ให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาคท่ีสถานีผลิตน ้ าห้วยเสนง ส านกังานประปาสุรินทร์ โดยมีขนาด
ก าลงัการผลิต  38,400  ลบ.ม./วนั ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี  

 
พฤษภาคม 2550 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบับริษทั  โดยให้บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ เป็นผู ้

ศึกษาปรับปรุงระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยมีมูลค่า
โครงการ 1.8 ลา้นบาท 

 
มิถุนายน 2550 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดข้ยายก าลงัการผลิตน ้าประปาส าหรับประปานครสวรรค ์เพิ่มอีก 

1.25  เท่า ท าใหมี้ก าลงัการผลิตรวม เป็น 7.00 ลา้นลบ.ม./ปี โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 
46.50 ลา้นบาท  

 
สิงหาคม 2550 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ  เป็นผูช้นะการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) งาน

โครงการจา้งเหมาลดน ้าสูญเสีย เพื่อส านกังานประปาเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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กุมภาพนัธ์ 2551             บริษัทยูนิเวอร์แซลฯ  ได้ลงนามสัญญากับ การประปาส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 18 

กุมภาพนัธ์ 2551สัญญาจา้งลดน ้ าสูญเสียในพื้นท่ีส านกังานประปาออ้มนอ้ย-สามพราน-
สมุทรสงคราม ระยะเวลาสัญญา 2 ปี ท่ีวงเงินงบประมาณ 98.38 ลา้นบาท 

 
มิถุนายน 2551                บริษทัยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบั การประปาส่วนภูมิภาค งานลดน ้ าสูญเสียใน

พื้นท่ีส านกังานประปาพทัยา ระยะเวลาโครงการ 14 เดือน ท่ีวงเงินงบประมาณ 11.20 
ลา้นบาท 

 
กนัยายน 2551                - บริษทัยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบั การประปาส่วนภูมิภาค  งานลดน ้ าสูญเสีย

ในพื้นท่ีส านกังานประปาปทุมธานี-รังสิต ระยะเวลาโครงการ 5 ปี  ท่ีวงเงินงบประมาณ 
359.51 ลา้นบาท 

                                  - บริษทัยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากับ การประปาส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 24 
กนัยายน 2551 ในสัญญาจา้งเอกชนบริหารจดัการผลิตน ้ าประปา และบ ารุงรักษาระบบ
ประปาท่ีโรงกรองน ้ าบางเหนียวด า ส านกังานประปาภูเก็ต ขนาดก าลงัการผลิต 12,000 
ลบ.ม/วนั เป็นระยะเวลา 3 ปี  

 
มิถุนายน 2552                บริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากับ การประปาส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 3 

มิถุนายน 2552  ในสัญญาซ้ือขายน ้ าประปาเพื่อส านกังานประปาชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
ระยะเวลาสัญญา 20 ปี ราคาค่าน ้าประปาเร่ิมตน้ 9.75 บาท/ลบ.ม. โดยมีปริมาณน ้ ารับซ้ือ
เฉล่ีย 24,000 ลบ.ม/วนั (หรือ คิดเป็น 8.76 ลา้นลบ.ม. ต่อปี)  

มีนาคม 2553        บริษทั UU ไดล้งนามสัญญากบั บริษทั เอ็กคอมธารา จ ากดั เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2553 
ในสัญญาจ้างงานผลิตสูบส่งน ้ าประปา บ ารุงรักษาระบบประปา และงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในโครงการเอกชนร่วมลงทุนประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม เป็นระยะเวลา
สัญญา 3 ปี ก าลงัการผลิตรวม 48,000 ลบ.ม./วนั   

ธนัวาคม 2553 บริษทั UU ได้ลงนามสัญญากบั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม เม่ือวนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2553  ใน“สัญญาด าเนินกิจการประปาในพื้นท่ี อบต. หนองขาม” ระยะเวลา
สัญญา 25 ปี  

มกราคม 2554             บริษทั UU ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์เพื่อผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กบัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองขาม เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั และบริษทัย่อยบริหารกิจการประปารวม
จ านวน  11 แห่ง ไดแ้ก่ ประปาสัตหีบประปาบางปะกง   ประปาฉะเชิงเทรา ประปานครสวรรค ์ประปาเกาะสีชงั 
ประปาพื้นท่ีบ่อวนิ ประปาเกาะสมุย  ประปาเกาะลา้น  ประปาระยอง  ประปาชลบุรี และประปาหนองขาม โดย
ภาพรวม ณ 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัยนิูเวอร์แซลฯ มีก าลงัการผลิต น ้าประปารวม 99.45 ลา้น ลบ.ม./ปี  
 
รายการทางการเงินท่ีส าคญั  

ณ 31 ธ.ค. 25543/ 
บจ. ยนิูเวอร์
แซลฯ1/ 

บจ.ประปา
ฉะเชิงเทรา 

บจ.ประปาบาง
ปะกง 

บจ.ประปา
นครสวรรค ์

 
ก าลงัการผลิตน ้าประปา (ลบ.ม.ต่อวนั) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 2/ 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 
ก าไรสะสม (ลา้นบาท) 

 
155,470.00  

849.31 
80.62 

1,565.48 
700.44 
510.00 
355.04 

 
51,600.00 

127.70 
25.95 

210.48 
25.23 

100.00 
85.25 

 
43,200.00 

121.12 
21.47 

158.50 
31.81 
40.00 
86.69 

 
22,200.00 

40.72 
6.57 

73.24 
24.09 
40.00 

9.15 
1/  ประกอบดว้ย  สตัหีบ  ระยอง  บ่อวนิ  เกาะสีชงั  เกาะลา้น  เกาะสมุย  ชลบุรี และหนองขาม 
2/   รายไดจ้ากการด าเนินงาน   หมายถึง  รายไดร้วม 
3/  ผลการด าเนินงานงวด  12  เดือน  ส้ินสุด  31  ธนัวาคม  2554 
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3.2.3 สัญญาสัมปทานในกจิการประปา  
1) ประปาสัตหีบ 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหสิ้ทธิเช่าบริหาร และด าเนินการระบบประปาสัตหีบ  

(กปภ.) 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากร 

น ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 28 กรกฎาคม 2543 15 พฤศจิกายน 2543 และแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือ  

18 ตุลาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการตั้งแต่ 28 กุมภาพนัธ์ 2544 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   :  สัตหีบ – บา้น กม. 10 

 บา้นแสมสาร 
 บางเสร่ 

ก าลงัการผลิต : 31,200 ลบ.ม. ต่อ วนั 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานประปาพทัยา 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากร 

น ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 18 ตุลาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายน ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 18,000   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2554)  
อตัราค่าน ้าประปา : 15.3463 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2554)  และปรับตามดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปี ส าหรับภาคกลางทัว่ประเทศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

2) ประปาบางปะกง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายแก่ส านกังานประปา

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กปภ.) 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 9  พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี   (Pre-operation  2 ปี) 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2546 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   :  บางปะกง 

 เทศบาลเมืองท่าสะอา้น 
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 เทศบาลเมืองบางววั 
ก าลงัการผลิต : 43,200 ลบ.ม./วนั (ก าลงัการผลิตเดิม 24,000 ลบ.ม./วนั รวมกบั

ท่ีขยายเพิ่มข้ึน 19,200 ลบ.ม./วนั)  
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 27,000   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2554)    
อตัราค่าน ้าประปา : 10.968  บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2554)  และปรับตามดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางทัว่ประเทศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

3) ประปาฉะเชิงเทรา 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายแก่ส านกังานประปา

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กปภ.) 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 9 พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี   (Pre-operation  2 ปี)  
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2546 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   :  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

 เขตสุวนิทวงศ ์
ก าลงัการผลิต : 51,600 ลบ.ม. ต่อ วนั 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 27,000   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2554)    
อตัราค่าน ้าประปา : 11.583 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2554)  และปรับตามดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางทัว่ประเทศโดยกระทรวง
พาณิชย ์
 

4) ประปานครสวรรค์ 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายแก่ส านกังานประปา

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ (กปภ.) 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 7 พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี   (Pre-operation  2 ปี) 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2546 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   :  นครสวรรคอ์อก 

 เทศบาลเมืองหนองปลิง 
 เทศบาลเมืองหนองแบน 

ก าลงัการผลิต : 22,200 ลบ.ม. ต่อ วนั 
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ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 6,450   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2554)    
อตัราค่าน ้าประปา : 12.702 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2554)  และปรับตามดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางทัว่ประเทศโดยกระทรวง
พาณิชย ์
 

5) ประปาสีชัง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาเทศบาลต าบลเกาะสีชงั อ าเภอเกาะ 

สีชงั จงัหวดัชลบุรี 
คู่สัญญา : เทศบาลต าบลเกาะสีชงั และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากร 

น ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 28 พฤศจิกายน 2543 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี 
สถานะ : เร่ิมจ่ายน าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ สิงหาคม  2547  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เกาะสีชงั 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : ไม่มี    
อตัราค่าน ้า : 68.69 บาทต่อ ลบ.ม. เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ทุกๆรอบ 3 ปี 

ของการด าเนินการ 
ก าลงัการผลิต : 250 ลบ.ม. ต่อ วนั 
เทคโนโลย ี : การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลดว้ยระบบ Reversed Osmosis 

 

    6) ประปาราชบุรี – สมุทรสงคราม 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อจ าหน่ายแก่ส านกังาน

ประปา 
ราชบุรี และส านกังานประปาสมุทรสงคราม  ( กปภ. ) 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 23  มิถุนายน 2542   
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี   
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ มีนาคม 2544   
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : ราชบุรี – สมุทรสงคราม 
ก าลงัการผลิต : 42,000 ลบ.ม. ต่อ วนั   
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาจา้งผลิตน ้าประปาและบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้าประปา   

และท่อส่งน ้าประปา (เพื่อด าเนินการใหแ้ก่ บจ. เอก็คอมธารา ใน
การผลิตน ้าประปาเพื่อจ าหน่ายแก่ส านกังานประปาราชบุรีและ 
ส านกังานประปาสมุทรสงคราม 
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คู่สัญญา : บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
จ  ากดั 

วนัท่ีลงนามสัญญา  : 7  เมษายน  2553 
ระยะเวลาสัญญา   : 3 ปี 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ เมษายน 2553 
ปริมาณน ้าขั้นต ่า : 34,000 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2554) 
ค่าจา้งด าเนินการ : 4.362 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2554) 

 
7) ประปาพืน้ทีบ่่อวนิ 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาพื้นท่ีบ่อวนิ  เพื่อจ าหน่ายน ้าประปา

ในเขตเทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ  อ าเภอศรีราชา   จงัหวดั
ชลบุรี 

คู่สัญญา : เทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ และบมจ.จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

วนัท่ีลงนามสัญญา  : 30  มีนาคม 2547 
 

สัญญา/สัมปทาน : สัญญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.บ่อวนิ เพื่อจ าหน่ายน ้า
ในพื้นท่ี อบต.บ่อวนิ 

คู่สัญญา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อวนิ และบมจ. จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

วนัท่ีลงนามสัญญา   5 สิงหาคม 2548 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี  
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ มิถุนายน 2549 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เขตเทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ และองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ่อวนิ ต.บ่อวิน           อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี 
ก าลงัการผลิต : 9,600 ลบ.ม. ต่อวนั  
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : ไม่มี  
อตัราค่าน ้าประปา 
 
 
 
 
 

: อา้งอิงราคาตามสัญญา (แบ่งตามประเภทผูใ้ชน้ ้ า) 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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8) ประปาเกาะสมุย 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานการประปาเกาะสมุย 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี(กปภ.) 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากร 

น ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 7  กรกฎาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2548  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เกาะสมุย 
ปริมาณขั้นต ่าท่ีตอ้งผลิต : 2,500 ลบ.ม. ต่อวนั  (+/- 10%) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา 

  
: 56.513  บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2554) 

ก าลงัการผลิต : 3,000 ลบ.ม. ต่อ วนั  
เทคโนโลย ี : การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลดว้ยระบบ Reversed Osmosis   

(RO) 
 
     9) ประปาเกาะล้าน 

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาเกาะลา้น เพื่อจ าหน่ายน ้าประปาแก่
ประชาชนบนเกาะลา้น  จงัหวดัชลบุรี 

คู่สัญญา : เมืองพทัยา และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวนัออก 

วนัท่ีลงนามสัญญา  : 17 กนัยายน 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี  
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ กนัยายน 2549  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เกาะลา้น 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : ไม่มี  
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา 

  
: 65.42 บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2554) เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ทุกๆ

รอบ 5 ปีของการด าเนินการ 
ก าลงัการผลิต : 300 ลบ.ม. ต่อ วนั 
เทคโนโลย ี : การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลดว้ยระบบ Reversed Osmosis 
 

 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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10) ประปาระยอง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายใหแ้ก่ กปภ. ท่ี ส านกังาน

ประปาระยอง จงัหวดัระยอง  
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ กลุ่มบริษทั ยยู ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 14  มีนาคม 2549 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ กรกฎาคม 2549 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เขตเทศบาลเมืองระยองและพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบล

ต่างๆ 
ก าลงัการผลิต  86,400 ลบ.ม. ต่อ วนั  
ปริมาณน ้าขั้นต ่า : 40,000 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2554) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา 

  
: 10.436 บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2554) 

11) ประปาภูเกต็ 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนบริหารจดัการผลิตน ้าประปา และบ ารุงรักษา

ระบบประปา สถานีผลิต-จ่ายน ้าประปาโรงกรองน ้าบางเหนียวด า 
ส านกังานประปาภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต(กปภ.) 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 24 กนัยายน 2551  

       ระยะเวลาสัญญา   : 3  ปี 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2551 (ส้ินสุดสัญญา 1 ตุลาคม 2554) 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : พื้นท่ีใหบ้ริการของการประปาส่วนภูมิภาคโดยอยูร่อบนอกของ

เทศบาลเมืองภูเก็ต 
ก าลงัการผลิต : 12,000 ลบ.ม. ต่อ วนั 
ค่าจา้งด าเนินการ : 1.148 บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2554) 
 
12) ประปาชลบุรี 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานประปาชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี  
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค  และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 3 มิถุนายน 2552 
ระยะเวลาสัญญา   : 20 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือน เมษายน 2553  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : จงัหวดัชลบุรี 
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ก าลงัการผลิต  24,000 ลบ.ม. ต่อ วนั  
ปริมาณน ้าขั้นต ่า : 24,000 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2554) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา  : 10.012 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2554) 

 
13) ประปาหนองขาม 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.หนองขาม  
คู่สัญญา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีู

ลิต้ีส์ จ  ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 29 ธนัวาคม 2553 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือน มกราคม 2554  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ก าลงัการผลิต  720 ลบ.ม. ต่อ วนั  
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา 

  
: อา้งอิงราคาตามสัญญา (แบ่งตามประเภทผูใ้ชน้ ้ า) 

 

3.3. ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ  
- ไม่มี – 
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2.3 โครงสร้างรายได ้– การเงิน 
โครงสร้างรายไดข้องบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) แยกตามพื้นท่ี 

 
 

รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 
รอบปีบญัชีส้ินสุด 

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
รอบปีบญัชีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
  -พ้ืนท่ีดอกกราย-มาบตาพดุ-สตัหีบ 575,380 28.59 787,341 35.33 782,024 32.83 

  - พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-มาบตาพดุ 654,739 32.53 663,627 29.78 791,915 33.25 

  -พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ 567,934 28.22 526,670 23.64 599,986 25.19 

  - พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-หนองคอ้ 158,743 7.89 203,713 9.14 187,017 7.85 

  - พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา* 55,700 2.77 47,055 2.11 20,826 0.88 

รวมรายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 2,012,496 100.00 2,228,406 100.00 2,381,768 100.00 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย  แยก
ตามประเภทรายได ้

รายได ้

รอบปีบญัชีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

รอบปีบญัชีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

รอบปีบญัชีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

  รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 1,904,364 66.16 2,117,502 45.29 2,261,016 68.31 

  รายไดจ้ากการขายน ้ าประปา 635,933 22.09 716,233 15.32 765,849 23.14 

 ราบไดจ้ากการขายสินทรัพยโ์ครงการ - - 1,567,290 33.53 - - 

 รายไดจ้ากการขายตูน้ ้ าและน ้ าด่ืม 3,245 0.11 - - - - 

 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 282,364 9.81 232,266 4.97 223,519 6.75 

  รายไดอ่ื้น 52,589 1.83 41,508 0.89 59,652 1.80 

  รวมรายได ้ 2,878,495 100.00 4,674,799 100.00 3,310,036 100.00 

[ ***รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ เงินปันผล และอ่ืน ๆ ] 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.4 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
ธุรกจิหลกั เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ผูใ้ชน้ ้ าดว้ยคุณภาพตามมาตรฐานสากล  รวมถึงพฒันาและบริหารจดัการ
แหล่งน ้า เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเพียงพอของแหล่งน ้า 

 
ธุรกจิเกีย่วเน่ือง ขยายธุรกิจหลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ืองดา้นน ้าอยา่งครบวงจร ทั้งกิจการประปาและ

บริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสีย  เทคโนโลยกีารบริหารระบบจดัการน ้า เพื่อสร้าง
บริการท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

 
การบริหารจัดการ พฒันาระบบการจดัการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและโปร่งใสภายใตก้ารบริหาร

ความเส่ียงและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง
โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องคก์รในระยะยาว  รวมถึงเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

 
สังคมและส่ิงแวดล้อม ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และมุ่งเนน้การส่งเสริมกิจกรรม

การพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเอ้ือประโยชน์ร่วมกนัต่อสังคม ชุมชนใน
ระดบัพื้นท่ี และเป็นแบบอยา่งของธุรกิจเพื่อสังคมในระดบัประเทศ 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

3. การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์/บริการ 

3.1 ลกัษณะบริการ  

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการพฒันาและบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้ าเพื่อส่งน ้ าดิบ ให้บริการแก่ผูใ้ชน้ ้ า
ดา้นอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม  โดยมีบริการเสริม คือ การให้ค  าปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ลูกคา้ ปัจจุบนั 
บริษทัฯ ให้บริการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี  ระยอง และฉะเชิงเทรา ส าหรับพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีและ
ระยอง  บริษทัฯ ซ้ือน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าของกรมชลประทาน 3 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าหนองคอ้ อ่างเก็บน ้ า
ดอกกราย และอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล นอกจากน้ียงัมีการสูบน ้ าดิบจากแม่น ้ าระยอง และแม่น ้ าบางปะกง
ดว้ย โดยสูบส่งผา่นระบบท่อส่งน ้ า 4 สายท่ีบริษทัฯ เช่าบริหารจากกระทรวงการคลงั และระบบท่อส่งน ้ าท่ี
บริษทัฯ ลงทุนก่อสร้างเอง เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูใ้ช้น ้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม การ
จ าหน่ายน ้ าดิบน้ี   บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาซ้ือขายน ้ าดิบกบัลูกคา้ของบริษทัฯ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  คือ  นิคม
อุตสาหกรรม1   โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป   และอุปโภคบริโภค2   ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา บริษทัฯ สูบน ้ า
จากแม่น ้าบางปะกงและคลองนครเน่ืองเขตส่งผา่นระบบท่อของบริษทัฯ เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูใ้ชน้ ้ าในบริเวณ
บางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ส าหรับบริการเสริมของบริษทัฯ ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็นลูกคา้ท่ีใช้บริการระบบท่อส่งน ้ าของ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะให้ค  าปรึกษาถึงการออกแบบและเทคนิคการวางท่อ รวมไปถึงระบบผลิตน ้ าสะอาด 
ระบบลดน ้าสูญเสียและอ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชน้ ้ า โดยท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนในรูป
ของค่าธรรมเนียมการใหค้  าปรึกษาเป็นคราวๆ ไป   การบริการสูบจ่ายน ้ าดิบในแต่ละพื้นท่ีบริการของบริษทัฯ 
มีดงัน้ี 

1)   พืน้ทีร่ะยอง  
บริษทัฯ ให้บริการผ่านระบบท่อส่งน ้ าดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบร่วมกบัระบบท่อส่งน ้ าสายหนองปลา
ไหล-มาบตาพุด   ระบบท่อส่งน ้ าในพื้นท่ีน้ีใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ าจากแหล่งน ้ าของกรม
ชลประทาน คือ อ่างเก็บน ้ าดอกกราย  ผ่านระบบท่อส่งน ้ าสายดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ  และอ่างเก็บ
น ้าหนองปลาไหล ผา่นระบบท่อส่งน ้ าสายหนองปลาไหล-มาบตาพุดไปยงัสถานีรับน ้ าเพื่อพกัน ้ าและเพิ่ม
แรงดนัน ้า โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูบน ้ าข้ึนไปยงัสถานียกระดบัน ้ า (Head Tank) ท่ีมาบข่า ก่อนปล่อยลงมา
เพื่อส่งน ้ าไปยงัปลายทางให้แก่ลูกค้าตามท่อส่งน ้ า กลุ่มผูใ้ช้น ้ าหลกัของพื้นท่ีน้ีคือ นิคมอุตสาหกรรม 
รองลงมาไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปและการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค   

                                                           
1  นิคมอุตสาหกรรม หมายรวมถึง นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ. เป็นเจา้ของ นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ. ร่วมลงทุน และสวน/เขตอุตสาหกรรมของ

เอกชน 
2  ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการจ าหน่ายแบบคา้ส่ง (Wholesale) ให้แก่หน่วยงานของรัฐคือ การประปาส่วนภูมิภาค มีบางกรณีเท่านั้นท่ีจ  าหน่ายให้

ผูใ้ชเ้พ่ือการอุปโภคบริโภครายอ่ืน เช่น โรงพยาบาลสิริกิต์ิ นิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง สถานีอนามยัมาบข่า เป็นตน้ 
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บริษทั ก าลงัก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าสายหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 คาดวา่จะแลว้เสร็จในปลายปี 
2555  ระบบท่อส่งน ้าน้ี มีความสามารถในการส่งจ่ายน ้ าปีละประมาณ 105 ลา้น ลบ.ม. ท าให้มีน ้ าเพียงพอ
ต่อความตอ้งการใชน้ ้า ตลอดจนสามารถจ่ายน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ ารายใหม่ตามแนววางท่อในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ระบบท่อส่งน ้าน้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ าจากแหล่งน ้ าของกรมชลประทาน คือ อ่างเก็บน ้ าหนอง
ปลาไหลไปยงัสถานียกระดบัน ้ า (Head Tank) ท่ีมาบข่า ก่อนปล่อยลงมาเพื่อส่งน ้ าไปยงัปลายทางให้แก่
ลูกคา้ตามท่อส่งน ้า 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้โครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบคลองทบัมาเป็นแหล่งน ้ าดิบแห่งใหม่เพิ่มเติม   
ซ่ึงสามารถรองรับความตอ้งการ ใชน้ ้ าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง โดยสามารถน าน ้ ามาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ปีละ 32.5 ลา้น ลบ .ม. 

2)  พืน้ทีช่ลบุรี  

บริษทัฯ ใหบ้ริการโดยผา่นระบบท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั สายแหลมฉบงั-พทัยา และสายแหลม
ฉบงั-บางพระ   การจ่ายน ้ าในพื้นท่ีน้ีใช้น ้ าตน้ทุนจาก  3 แหล่ง  ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าหนองคอ้   อ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหลผา่นระบบท่อส่งน ้าหนองปลาไหล-หนองคอ้    และแม่น ้าบางปะกงผา่นระบบท่อส่งน ้ าบาง
ปะกง-บางพระ-ชลบุรี ซ่ึงรูปแบบการส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าหนองคอ้เป็นการไหลโดยแรงโนม้ถ่วง เน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสมกล่าวคือ อ่างเก็บน ้ าหนองคอ้ตั้งอยู่บนท่ีสูง ในขณะท่ีปลายทางรับน ้ า
เป็นท่ีต ่าท าให้ไม่จ  าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ า ส าหรับการส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลา
ไหลผ่านระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้ จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ ามายงั Regulating 
Well ซ่ึงจะปล่อยน ้ าโดยระบบแรงโนม้ถ่วงเขา้สู่ระบบท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั และท่อส่งน ้ า
สายแหลมฉบงั-พทัยา ส่วนการส่งน ้าจากแม่น ้าบางปะกงผา่นระบบท่อส่งน ้ าบางปะกง-บางพระ-ชลบุรี ใช้
พลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้าเขา้สู่ระบบท่อส่งน ้าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั และท่อส่งน ้ าสายแหลมฉบงั-
พทัยาต่อไป นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้ฝากน ้ าท่ีส่งมาจากแม่น ้ าบางปะกงในช่วงฤดูฝน ไวใ้นอ่างเก็บน ้ า
บางพระและสูบน ้ าท่ีฝากไวจ้ากอ่างเก็บน ้ าบางพระส่งจ่ายให้กบัผูใ้ช้น ้ าในช่วงฤดูแลง้ ผูใ้ช้น ้ าหลกัของ
พื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และนิคมอุตสาหกรรม ตามล าดบั 

ท่อส่งน ้ าหนองคอ้-แหลมฉบงั มีจ านวน  2 สายท่อ วางขนานกนั  โดยเป็นท่อท่ีบริษทัฯ  เช่าบริหารจาก
กระทรวงการคลงั  มีความสามารถในการจ่ายน ้ารวม 80 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี  

3) พืน้ทีป่ลวกแดง – บ่อวนิ  
พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีรอยต่อของจงัหวดัชลบุรี และอ าเภอปลวกแดง  จงัหวดัระยอง อยู่ในแนวสายท่อส่งน ้ า
หนองปลาไหล-หนองคอ้   ระบบท่อส่งน ้ าสายน้ีสร้างข้ึนโดยกรมโยธาธิการเพื่อสูบส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหล จงัหวดัระยอง ไปยงัพื้นท่ีชลบุรี ในอตัราปีละ 78 ลา้น ลบ.ม. บริษทัฯ จดัแผนการใชท้่อส่ง
น ้าสายน้ีโดยจะน าน ้าไปเสริมใหผู้ใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีชลบุรี  ปีละ 50-60 ลา้น ลบ.ม. ส่วนท่ีเหลือจะเป็นการจ่าย
น ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าระหวา่งทางในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวิน  ระบบท่อส่งน ้ าน้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ า
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จากแหล่งน ้ าของกรมชลประทาน คือ อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล ผา่นระบบท่อส่งน ้ าสายหนองปลาไหล–
หนองคอ้ ไปยงัสถานีปล่อยน ้า (Outlet) บริเวณอ่างเก็บน ้าหนองคอ้และมีท่อเช่ือมต่อเขา้กบัระบบท่อส่งน ้ า
หนองค้อ-แหลมฉบงั-บางพระ   ผูใ้ช้น ้ าหลกัของพื้นท่ีน้ี คือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคม
อุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวนิ) และการประปาพทัยา (โรงกรองน ้า หนองกลางดง) 

4) พืน้ทีฉ่ะเชิงเทรา  

บริษัทฯ ให้บริการส่งจ่ายน ้ าดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค ผ่านท่อส่งน ้ าดิบพื้นท่ี         
ฉะเชิงเทรา ระบบท่อส่งน ้ าน้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกงบริเวณเหนือเข่ือนทดน ้ า
บางปะกงของกรมชลประทาน ไปยงัถงัยกระดบัน ้ าท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 เมตร สูง 45.50 เมตร 
ซ่ึงจะท าหน้าท่ีส ารองน ้ าและปรับสภาพแรงดนัน ้ าให้เหมาะสมต่อการส่งจ่ายน ้ า และอาศยัแรงโน้มถ่วง
โลกเป็นแรงดนัในการส่งจ่ายน ้าดิบใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า และในปี 2547 บริษทัฯ ยงัไดรั้บจดัสรรน ้ าดิบจากคลอง
นครเน่ืองเขต ในอตัรา 15 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี  เพื่อเป็นแหล่งน ้ าส ารองเพิ่มเติมส าหรับพื้นท่ีฉะเชิงเทรา
ในช่วงฤดูแลง้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีสระส ารองน ้ าดิบความจุ 2 ลา้น ลบ.ม. ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา
และสระส ารองน ้ าดิบความจุประมาณ 7.4 ลา้น ลบ.ม. บริเวณต าบลส านกับก อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึง
ตั้งอยู่ใกล้กบัแนวท่อส่งน ้ าบางปะกง- ชลบุรี เพื่อใช้เป็นแหล่งน ้ าส ารองส าหรับการจ่ายน ้ าในพื้นท่ี
ฉะเชิงเทราและชลบุรีไดอ้ยา่งเพียงพอในช่วงฤดูแลง้  

ท่อส่งน ้ าบางปะกง-ชลบุรี สร้างข้ึนเพื่อผนัน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในช่วงฤดูฝน
ประมาณ 5-6 เดือน ไปยงัพื้นท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากแหล่งน ้ าใน
พื้นท่ีชลบุรีมีจ  ากดัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าในพื้นท่ี จึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพดา้นแหล่งน ้ าควบคู่
ไปกบัการผนัน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล จงัหวดัระยอง ระบบท่อส่งน ้ าบางปะกง-ชลบุรี สามารถ
สูบส่งน ้ าดิบไดปี้ละ 50 ลา้น ลบ.ม. โดยใช้พลงังานไฟฟ้าในการสูบผนัน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกงผ่านเขา้
ระบบท่อส่งน ้ าดิบพื้นท่ีฉะเชิงเทรา และท่อส่งน ้ าบางปะกง-ชลบุรี ไปยงัระบบท่อหนองคอ้-แหลมฉบงั-
พทัยา-บางพระโดยตรง โดยบริษทัฯ มีการบริหารปริมาณน ้ าส่วนเกินกวา่ความตอ้งการใชน้ ้ าในช่วงเวลา
นั้นจะสามารถปล่อยน ้ าผา่นสถานีปล่อยน ้ า (Outlet) ลงสู่อ่างเก็บน ้ าบางพระเพื่อกกัเก็บส ารองไวใ้นช่วง
ฤดูแลง้ได ้
 

นอกเหนือจากการบริหารระบบท่อส่งน ้ าแล้ว การด าเนินงานหลกัของบริษทัฯ ยงัครอบคลุมถึงการพฒันา
ระบบท่อส่งน ้ าใหม่ๆ ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของบริษทัฯ และให้บริการลูกคา้โดยเป็นท่ีปรึกษาในการวาง
ระบบท่อส่งน ้าเช่ือมจากระบบของบริษทัฯ ไปยงัจุดรับน ้าของผูใ้ชน้ ้ า เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ใชน้ ้าไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

แผนทีแ่สดงแนวท่อส่งน า้ในจังหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ของบริษัทฯ    
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

3.2 สิทธิในการประกอบธุรกจิ  
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งธุรกิจหลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เป็นการใหบ้ริการตามสัญญาหรือสัมปทานระยะ
ยาวจากหน่วยงานราชการ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯ มีสัญญา/สัมปทานรวมทั้งหนงัสืออนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ  ท่ีส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

3.2.1 หนังสืออนุญาตให้ใช้น า้จากแหล่งน า้ของกรมชลประทาน  
ธุรกิจน ้าดิบของบริษทัฯ ท่ีใหบ้ริการในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี   ระยอง   และฉะเชิงเทราเป็นแหล่งน ้ าซ่ึงอยูใ่น
ความรับผิดชอบของกรมชลประทานและจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมชลประทานก่อนจึงจะสามารถน า
น ้ ามาใชไ้ด ้5 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าหนองคอ้ อ่างเก็บน ้ าดอกกราย อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล อ่างเก็บน ้ า
บางพระ และคลองนครเน่ืองเขต โดยในปี 2554 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจดัสรรน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าดอกกราย
เพิ่มเติมจาก 96.2 ลา้น ลบ.ม./ปี เป็น 116 ลา้น ลบ.ม./ปี และจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลเพิ่มเติมจาก 66 
ล้าน ลบ.ม./ปี เป็น 120 ล้าน ลบ.ม./ปี นอกจากน้ียงัได้รับอนุญาตให้สูบน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าบางพระได ้  
กรณีท่ีปริมาณน ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้ าบางพระมีมาก นอกเหนือจากน ้ าท่ีเก็บฝากในอ่างเก็บน ้ าบางพระไว้
โดยจะพิจารณาเป็นรายปีไป ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าทั้ ง 5 แห่ง                   
มีสาระส าคญัของหนงัสืออนุญาตดงัน้ี  

สรุปหนังสืออนุญาตให้ใช้น า้จากอ่างเกบ็น า้หนองค้อ  

หัวข้อ รายละเอยีด 

ผูอ้นุญาต อธิบดีกรมชลประทาน 
ผูรั้บอนุญาต บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
วัน ท่ีลงนามใน
หนงัสืออนุญาต 

28 มีนาคม 2550 

ระยะ เ วล าก า ร
อนุญาต 

5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บอนุญาตไดล้งนามในหนงัสืออนุญาต  เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ก่อนครบ
ก าหนดเวลาการอนุญาต หากบริษทัฯยงัมีความประสงคจ์ะใช้น ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนอง
คอ้ไปใช้ในกิจการต่อไปอีก บริษทัฯตอ้งท าหนังสือขอต่ออายุหนังสืออนุญาตไปยงั
อธิบดีกรมชลประทานหรือผูท่ี้อธิบดีมอบหมาย ก่อนครบก าหนดเวลาการอนุญาตไม่
นอ้ยกวา่ 60 วนั แต่กรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตหรือไม่ก็ได ้โดยจะค านึงถึง
งานชลประทานเป็นการส าคญั 

สาระส าคญัของ
หนงัสืออนุญาต 

 กรมชลประทานอนุญาตให้บริษทัฯใช้ท่ีดินในเขตชลประทานเพื่อวางท่อ ขนาด
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 600 - 1,000 มม. จ านวน 3 ท่อ ในเขตคนัอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้ ซ่ึง
ตั้งอยู่ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี และอนุญาตให้สูบน ้ าเพื่อน าไปใชใ้นกิจการ
จ่ายน ้ าดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม การประปา และโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้ใชน้ ้ า
ไดไ้ม่เกินเดือนละ 1,372,500 ลบ.ม. 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

 บริษทั จะตอ้งช าระค่าน ้ าให้กรมชลประทานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ก าหนด คือ อตัราลบ.ม.ละ 50 สตางค์ ทั้งน้ี  หากมีการออก
กฎกระทรวงก าหนดอตัราข้ึนใหม่ บริษทัฯจะตอ้งช าระเงินค่าน ้าตามอตัราใหม่ทนัที 
 เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ถา้กรมชลประทานมีความจ าเป็นให้ร้ือถอนท่อหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนตามท่ีได้อนุญาตไวน้ี้ กรมชลประทานจะแจง้ให้บริษทัฯทราบเป็น
หนงัสือ และบริษทัฯจะตอ้งร้ือถอนท่อหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนออกไปให้พน้เขตท่ีดินของ
กรมชลประทานภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หนงัสือ 
 หากกรมชลประทานพิจารณาเห็นว่า น ้ าในอ่างเก็บน ้ าตามท่ีอนุญาตให้สูบตาม
หนังสืออนุญาตน้ี ไม่เพียงพอแก่การส่งน ้ าเพื่อการเกษตร สมควรให้งดการสูบน ้ า
ชัว่คราว กรมชลประทานจะแจง้ให้บริษทัฯงดสูบน ้ าไดต้ามความจ าเป็นจนกว่าจะสั่ง
เปล่ียนแปลง และเม่ือไดรั้บค าสั่งดงักล่าวบริษทัฯจะตอ้งหยดุสูบน ้าตามท่ีสั่งทนัที 

หมายเหต ุ  บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการประสานงานกบักรมชลประทานเพ่ือขอต่ออายหุนงัสืออนุญาตใหใ้ชน้ ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
หนองคอ้ ซ่ึงตามสญัญาเดิมครบก าหนดในเดือน มกราคม 2555 น้ี 

 

สรุปหนังสืออนุญาตให้ใช้น า้จากอ่างเกบ็น า้ดอกกราย  

หัวข้อ รายละเอยีด 
ผูอ้นุญาต อธิบดีกรมชลประทาน 
ผูรั้บอนุญาต บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
วนัท่ีลงนามใน
หนงัสืออนุญาต 

14 กุมภาพนัธ์ 2550 

ระยะเวลาการ
อนุญาต 

5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บอนุญาตไดล้งนามในหนังสืออนุญาต  เป็นตน้ไป   ทั้งน้ี ก่อน
ครบก าหนดเวลาการอนุญาต หากบริษทัฯยงัมีความประสงค์จะใช้น ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
ดอกกรายไปใชใ้นกิจการต่อไปอีก บริษทัฯตอ้งท าหนงัสือขอต่ออายุหนงัสืออนุญาตไป
ยงัอธิบดีกรมชลประทานหรือผูท่ี้อธิบดีมอบหมาย ก่อนครบก าหนดเวลาการอนุญาตไม่
นอ้ยกวา่ 60 วนั แต่กรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตหรือไม่ก็ได ้โดยจะค านึงถึง
งานชลประทานเป็นการส าคญั 

สาระส าคญัของ
หนงัสืออนุญาต 

 กรมชลประทานอนุญาตใหบ้ริษทัฯใชท่ี้ดินในเขตชลประทานเพื่อวางท่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 1,350 มม. จ านวน 1 ท่อ ในเขตคนัอ่างเก็บน ้ าดอกกราย ซ่ึงตั้ งอยู ่          
ต. แม่น ้าคู ้อ. ปลวกแดง จ. ระยอง และอนุญาตให้สูบน ้ าเพื่อน าน ้ าไปจ่ายเป็นน ้ าดิบเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม    โดยให้สูบน ้ าไดไ้ม่เกินเดือนละ 9,666,667 
ลบ.ม. 
 
 บริษทั จะตอ้งช าระค่าน ้ าให้กรมชลประทานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีกฎกระทรวง 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ก าหนด คือ อตัราลบ.ม.ละ 50 สตางค์   ทั้งน้ี หากมีการออก
กฎกระทรวงก าหนดอตัราข้ึนใหม่ บริษทัฯจะตอ้งช าระเงินค่าน ้าตามอตัราใหม่ทนัที 
 เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ถา้กรมชลประทานมีความจ าเป็นให้ร้ือถอนท่อหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนตามท่ีได้อนุญาตไวน้ี้ กรมชลประทานจะแจ้งให้บริษทัฯทราบเป็น
หนงัสือ และบริษทัฯจะตอ้งร้ือถอนท่อหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนออกไปให้พน้เขตท่ีดินของ
กรมชลประทานภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หนงัสือ 
 หากกรมชลประทานพิจารณาเห็นว่า น ้ าในอ่างเก็บน ้ าตามท่ีอนุญาตให้สูบตาม
หนังสืออนุญาตน้ี ไม่เพียงพอแก่การส่งน ้ าเพื่อการเกษตร สมควรให้งดการสูบน ้ า
ชัว่คราว กรมชลประทานจะแจง้ให้บริษทัฯงดสูบน ้ าไดต้ามความจ าเป็นจนกว่าจะสั่ง
เปล่ียนแปลง และเม่ือไดรั้บค าสั่งดงักล่าวบริษทัฯจะตอ้งหยดุสูบน ้าตามท่ีสั่งทนัที 

หมายเหต ุ  บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการประสานงานกบักรมชลประทานเพ่ือขอต่ออายหุนงัสืออนุญาตใหใ้ชน้ ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
หนองคอ้ ซ่ึงตามสญัญาเดิมครบก าหนดในเดือน มกราคม 2555 น้ี 

 

สรุปหนังสืออนุญาตให้ใช้น า้จากอ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล  

หัวข้อ รายละเอยีด 
ผูอ้นุญาต อธิบดีกรมชลประทาน 
ผูรั้บอนุญาต บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
วนัท่ีลงนามใน
หนงัสืออนุญาต 

23 มิถุนายน 2553 

ระยะเวลาการ
อนุญาต 

5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บอนุญาตไดล้งนามในหนงัสืออนุญาต  เป็นตน้ไป   ทั้งน้ี  ก่อน
ครบก าหนดเวลาการอนุญาต หากบริษทัฯยงัมีความประสงค์จะใช้น ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหลไปใช้ในกิจการต่อไปอีก บริษทัฯต้องท าหนังสือขอต่ออายุหนังสือ
อนุญาตไปยงัอธิบดีกรมชลประทานหรือผูท่ี้อธิบดีมอบหมาย ก่อนครบก าหนดเวลาการ
อนุญาตไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั แต่กรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตหรือไม่ก็ได ้โดย
จะค านึงถึงงานชลประทานเป็นการส าคญั 

สาระส าคญัของ
หนงัสืออนุญาต 

 กรมชลประทานอนุญาตใหบ้ริษทัฯใชท่ี้ดินในเขตชลประทานเพื่อวางท่อ ขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 1,200 และ 1,350 มม. จ านวน 2 ท่อ ในเขตอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล ซ่ึง
ตั้งอยู่ ต. ละหาร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง และอนุญาตให้สูบน ้ าเพื่อน าไปใช้ในกิจการ
จ าหน่ายน ้ าดิบเพื่ออุตสาหกรรมและอุปโภค-บริโภค โดยให้สูบน ้ าไดไ้ม่เกินเดือนละ 
10,000,000 ลบ.ม.  
 
 บริษทั จะตอ้งช าระค่าน ้ าให้กรมชลประทานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ก าหนด คือ อตัราลบ.ม.ละ 50 สตางค์   ทั้งน้ี  หากมีการออก



                        

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 34 

 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

กฎกระทรวงก าหนดอตัราข้ึนใหม่ บริษทัฯจะตอ้งช าระเงินค่าน ้าตามอตัราใหม่ทนัที 
 เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ถา้กรมชลประทานมีความจ าเป็นให้ร้ือถอนท่อหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนตามท่ีได้อนุญาตไวน้ี้ กรมชลประทานจะแจง้ให้บริษทัฯทราบเป็น
หนงัสือ และบริษทัฯจะตอ้งร้ือถอนท่อหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนออกไปให้พน้เขตท่ีดินของ
กรมชลประทานภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หนงัสือ 
 หากกรมชลประทานพิจารณาเห็นว่า น ้ าในอ่างเก็บน ้ าตามท่ีอนุญาตให้สูบตาม
หนังสืออนุญาตน้ี ไม่เพียงพอแก่การส่งน ้ าเพื่อการเกษตรสมควรให้งดการสูบน ้ า
ชัว่คราว กรมชลประทานจะแจง้ให้บริษทัฯงดสูบน ้ าไดต้ามความจ าเป็นจนกว่าจะสั่ง
เปล่ียนแปลง และเม่ือไดรั้บค าสั่งดงักล่าวบริษทัฯจะตอ้งหยดุสูบน ้าตามท่ีสั่งทนัที 

 

สรุปหนังสืออนุญาตให้ใช้น า้จากอ่างเกบ็น า้บางพระ  

หัวข้อ รายละเอยีด 
ผูอ้นุญาต อธิบดีกรมชลประทาน 
ผูรั้บอนุญาต บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
วัน ท่ีลงนามใน
หนงัสืออนุญาต 

4  มิถุนายน 2551 

ระ ยะ เ วล าก า ร
อนุญาต 
 
 

5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บอนุญาตไดล้งนามในหนงัสืออนุญาต  เป็นตน้ไป   ทั้งน้ี  ก่อน
ครบก าหนดเวลาการอนุญาต หากบริษทัฯยงัมีความประสงค์จะใช้น ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
บางพระไปใช้ในกิจการต่อไปอีก บริษทัฯตอ้งท าหนงัสือขอต่ออายุหนงัสืออนุญาตไป
ยงัอธิบดีกรมชลประทานหรือผูท่ี้อธิบดีมอบหมาย ก่อนครบก าหนดเวลาการอนุญาตไม่
นอ้ยกวา่ 60 วนั แต่กรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตหรือไม่ก็ได ้โดยจะค านึงถึง
งานชลประทานเป็นการส าคญั 

สาระส าคญัของ
หนงัสืออนุญาต 

 กรมชลประทานอนุญาตใหบ้ริษทัฯใชท่ี้ดินในเขตชลประทานเพื่อวางท่อ ขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 700-1,200 มม.จ านวน 2 ท่อ เพื่อน าน ้ามาฝากและสูบน ้าไปใช ้แต่การสูบ
น ้ าดงักล่าวตอ้งไม่เกินจ านวนน ้ าท่ีน ามาฝากไวใ้นแต่ละปี โดยไม่หักอตัราการระเหย
และร่ัวซึม แต่หากปีใดท่ีใชน้ ้ าน้อยกวา่น ้ าท่ีน ามาฝากไวต้อ้งยกน ้ าส่วนท่ีเหลือในปีนั้น
ให้แก่กรมชลประทานโดยไม่คิดมูลค่า และจะท าการตดัยอดบญัชีประจ าปีทุกวนัท่ี 31 
กรกฎาคมของทุกปี บริษทัฯ สามารถขอใช้น ้ าจากอ่างเก็บน ้ าบางพระเพิ่มเกินกว่า
ปริมาณน ้ าจ  านวนท่ีน ามาฝากไว ้ในกรณีท่ีปริมาณน ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้ าบางพระมี
มาก และไม่กระทบแผนจดัสรรน ้าปกติ โดยจะพิจารณาเป็นรายปี 
 บริษทั จะตอ้งช าระค่าน ้ าให้กรมชลประทานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ก าหนด คือ อตัราลบ.ม.ละ 50 สตางค์  ทั้งน้ี  หากมีการออก
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

กฎกระทรวงก าหนดอตัราข้ึนใหม่ บริษทัฯจะตอ้งช าระเงินค่าน ้าตามอตัราใหม่ทนัที 
 เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ถา้กรมชลประทานมีความจ าเป็นให้ร้ือถอนท่อหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนตามท่ีได้อนุญาตไวน้ี้ กรมชลประทานจะแจ้งให้บริษทัฯทราบเป็น
หนงัสือ และบริษทัฯจะตอ้งร้ือถอนท่อหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนออกไปให้พน้เขตท่ีดินของ
กรมชลประทานภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หนงัสือ 
 หากกรมชลประทานพิจารณาเห็นวา่ น ้าในอ่างเก็บน ้าบางพระตามหนงัสืออนุญาตน้ี 
ไม่ เพียงพอแก่การส่งน ้ า เพื่อการเกษตร สมควรให้งดการสูบน ้ าชั่วคราว กรม
ชลประทานจะแจง้ให้บริษทัฯงดสูบน ้ าได้ตามความจ าเป็นจนกว่าจะสั่งเปล่ียนแปลง 
และเม่ือไดรั้บค าสั่งดงักล่าวบริษทัฯจะตอ้งหยดุสูบน ้าตามท่ีสั่งทนัที 

 

สรุปหนังสืออนุญาตให้ใช้น า้จากคลองนครเน่ืองเขต 

หัวข้อ รายละเอยีด 
ผูอ้นุญาต อธิบดีกรมชลประทาน 
ผูรั้บอนุญาต บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
วัน ท่ีลงนามใน
หนงัสืออนุญาต 

3  สิงหาคม 2552  

ระ ยะ เ วล าก า ร
อนุญาต 

5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บอนุญาตไดล้งนามในหนังสืออนุญาต  เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี  ก่อน
ครบก าหนดเวลาการอนุญาต หากบริษทัฯยงัมีความประสงค์จะใช้น ้ าจากคลองนคร
เน่ืองเขตไปใชใ้นกิจการต่อไปอีก บริษทัฯตอ้งท าหนงัสือขอต่ออายุหนงัสืออนุญาตไป
ยงัอธิบดีกรมชลประทานหรือผูท่ี้อธิบดีมอบหมาย ก่อนครบก าหนดเวลาการอนุญาตไม่
นอ้ยกวา่ 60 วนั แต่กรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตหรือไม่ก็ได ้โดยจะค านึงถึง
งานชลประทานเป็นการส าคญั 

สาระส าคญัของ
หนงัสืออนุญาต 

 กรมชลประทานอนุญาตใหบ้ริษทัฯใชท่ี้ดินในเขตชลประทานเพื่อวางท่อ ขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 16 น้ิว เพื่อสูบน ้ าจากคลองนครเน่ืองเขตวนัละ 100,000 ลบ.ม. ไม่เกิน
เดือนละ 3,000,000 ลบ.ม. โดยมีระยะเวลาการสูบน ้ าระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
พฤษภาคมเท่านั้น  
 บริษทัฯจะตอ้งช าระค่าน ้าใหก้รมชลประทานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ก าหนด คือ อตัราลบ.ม.ละ 50 สตางค์  ทั้งน้ี  หากมีการออก
กฎกระทรวงก าหนดอตัราข้ึนใหม่ บริษทัฯจะตอ้งช าระเงินค่าน ้าตามอตัราใหม่ทนัที 
 เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ถา้กรมชลประทานมีความจ าเป็นให้ร้ือถอนท่อหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนตามท่ีได้อนุญาตไวน้ี้ กรมชลประทานจะแจ้งให้บริษทัฯทราบเป็น
หนงัสือ และบริษทัฯจะตอ้งร้ือถอนท่อหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนออกไปให้พน้เขตท่ีดินของ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

กรมชลประทานภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หนงัสือ 
 หากกรมชลประทานพิจารณาเห็นวา่ น ้าในคลองนครเน่ืองเขตตามหนงัสืออนุญาตน้ี 
ไม่ เพียงพอแก่การส่งน ้ า เพื่อการเกษตร สมควรให้งดการสูบน ้ าชั่วคราว กรม
ชลประทานจะแจง้ให้บริษทัฯงดสูบน ้ าได้ตามความจ าเป็นจนกว่าจะสั่งเปล่ียนแปลง 
และเม่ือไดรั้บค าสั่งดงักล่าวบริษทัฯจะตอ้งหยดุสูบน ้าตามท่ีสั่งทนัที 

 
3.2.2 สัมปทานการบริหารและด าเนินกจิการท่อส่งน า้ในภาคตะวนัออก  

บริษทัฯ ได้รับโอนสิทธิการบริหารและการด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในภาคตะวนัออก      
จากกระทรวงการคลงั โดยมีรายละเอียดของสัญญา  ดงัน้ี 

สรุปสัญญาการบริหารและการด าเนินกจิการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในภาคตะวนัออก 
คู่สัญญา :  กระทรวงการคลงั 

 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
("บริษทั”) 

วนัท่ีลงนามในสัญญา  : 26 ธนัวาคม 2536 
อายสุัญญา  : ระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2537 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
สาระส าคญัของสัญญา  : บริษัทฯ รับโอนสิทธิการใช้ระบบท่อส่งน ้ าจากกระทรวงการคลังมา

ด าเนินการ 
ระบบท่อส่งน ้า  : “ระบบท่อส่งน ้า” ในสัญญาน้ี หมายถึง อาคาร สถานีสูบน ้า สถานียกระดบั

น ้ าท่อส่งน ้ า เคร่ืองจกัรตลอดจนส่วนต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในระบบ
ส่งน ้ า ของท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั สายแหลมฉบงั-พทัยา สาย
ดอกกราย-มาบตาพุด และสายมาบตาพุด-สัตหีบ 

การส้ินสุดของสัญญา  : 1. ส้ินสุดตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และ/หรือ 
2. ในกรณีท่ีกระทรวงการคลงัมีความจ าเป็นจะต้องใช้ท่ีราชพสัดุเพื่อ

ประโยชน์ของรัฐหรือของทางราชการ บริษทัฯ ยินยอมให้กระทรวง      
การคลังบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัทฯ 
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

3. ถ้าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใดอันเป็นสาระส าคัญ 
กระทรวงการคลงัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทนัที   เวน้แต่ในกรณีท่ี
กระทรวงการคลงัเห็นวา่ยงัสามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้

การจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทน  

: ภายใน 120 วนั  นบัจากวนัส้ินสุดรอบปีทางการเงินทางบญัชี หรือภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี ทั้งน้ี  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นตน้ไป บริษทั
ตกลงช าระผลประโยชน์ตอบแทนใหก้ระทรวงการคลงั  ดงัน้ี 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

1. บริษทัฯ ตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าให้แก่กระทรวงการ 
คลงัในอตัรา 2 ลา้นบาทต่อปี หรือ 

2. หากในปีใดบริษัทฯ มียอดขายน ้ าดิบเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อปี 
บริษทัฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กบักระทรวงการคลงัใน
อตัราร้อยละ 1 ของยอดขายน ้าดิบ 

3. นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนตามขอ้ 1 หรือ 2 แลว้ หากในปี
ใดบริษทัฯ มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) 
เกินกว่าร้อยละ 20 บริษทัฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (Profit 
Sharing) ให้กบักระทรวงการคลงัเพิ่มอีกในอตัราร้อยละ 15 ของ
ส่วนท่ีเกินร้อยละ 20 

ทั้ งน้ี อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมตามข้อ 1 หรือ 2   เม่ือรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในขอ้ 3 จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 6 ของมูลค่าท่ีแทจ้ริง
ท่ีไดมี้การประเมินตามระยะเวลาและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (Real 
Value) ของทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ เช่าจากกระทรวงการคลงัตามสัญญาน้ี 

หลกัประกนั : บริษทัฯ ได้น าหนังสือค ้ าประกนัของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังเห็นชอบ เลขท่ี 2-091340 ลงว ันท่ี  28 
ธนัวาคม 2536    เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) มามอบ
ใหก้บักระทรวงการคลงัไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัตามสัญญาน้ี 
และกระทรวงการคลังจะคืนหลักประกันดังกล่าว เม่ือบริษทัฯ ส้ินสุด
ความผูกพนัตามสัญญาน้ี ทั้งน้ี  กระทรวงการคลงัอาจขอให้บริษทัฯ เพิ่ม
วงเงินได ้

รายละเอียดระบบ 
ท่อส่งน ้า  

      
: 

1. ระบบท่อส่งน ้าดอกกราย-มาบตาพุด ประกอบดว้ย 
 โรงสูบน ้า และเคร่ืองสูบน ้าดิบบริเวณอ่างเก็บน ้าดอกกราย 
 ท่อส่งน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1,350 มม. ความยาว 26.5 กม. 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
 สถานียกระดบัน ้าบริเวณมาบข่า (Head Tank) 
 สถานีรับน ้ามาบตาพุด (Receiving Well) 

2. ระบบท่อส่งน ้ามาบตาพุด-สัตหีบ ประกอบดว้ย 
 ท่อส่งน ้าขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 900 มม. ความยาว 8.2 กม. และ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ความยาว 14.3 กม. พร้อม
อุปกรณ์ ประกอบ 

 สถานียกระดบัน ้าบริเวณสถานีมาบตาพุด (Head Tank) 
 สถานีรับน ้าสัตหีบ (Receiving Well) 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

3. ระบบท่อส่งน ้าหนองคอ้-แหลมฉบงั 1 และ 2 ประกอบดว้ย 
 ท่อส่งน ้ าขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1,000 มม. ความยาว 10.60 กม. 

และขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 900 มม. ความยาว 4.40  กม. พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 

 สถานีรับน ้าแหลมฉบงั (Receiving Well) 
4. ระบบท่อส่งน ้าแหลมฉบงั-พทัยา ประกอบดว้ย 
 ท่อส่งน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ความยาว 14.9 กม. 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
 สถานีรับน ้าพทัยา (Receiving Well) 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

3.2.3 กรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินของบริษัท 
บริษทัฯได้ท าประกนัความเส่ียงภยัของทรัพยสิ์นทั้งความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยตรง (All Risks) และ
ผลกระทบอนัเกิดกบัธุรกิจหยดุชะงกัจากการเสียหายของทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (Business Interruption) ดงัน้ี 

สรุปกรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินรับโอนจากระทรวงการคลงั 
1. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-120000705 

ผูท้  าประกนั               บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั               บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง  31 ธนัวาคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง ประกนัความเส่ียงภยัทั้งปวง (All Risks Insurance) จากความเสียหาย  

ทางกายภาพของทรัพยสิ์นเอาประกนัอนัเน่ืองมาจากเหตุภายนอก 
(External Cause) ทั้งน้ี การคุม้ครองน้ีจะยกเวน้ไม่คุม้ครองความ
เสียหายส่วนแรก (Deductibles) จ านวน 50,000 บาท ในแต่ละคร้ัง 

ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  2,115,985.99  บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 2,626,237,648.31  บาท 
ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 1. ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนมาจากกระทรวงการคลงั 
 1.1 โครงการดอกกราย – มาบตาพุด    415,655,233.00 บาท 
 1.2 โครงการมาบตาพุด – สัตหีบ 189,793,744.00 บาท 
 1.3 โครงการหนองคอ้ – แหลมฉบงั 131,977,687.00 บาท 
 1.4 โครงการแหลมฉบงั – พทัยา 69,275,687.00 บาท 
 1.5 โครงการหนองปลาไหล – หนองคอ้       1,564,665,297.31 บาท 
 1.6 โครงการหนองคอ้ – แหลมฉบงั (ระยะ 2)  254,870,000.00 บาท 

  รวม   2,626,237,648.31 บาท 
ผูรั้บผลประโยชน์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค

ตะวนัออก 
 

2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-120000683 
ผูท้  าประกนั บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2554 - 31 ธนัวาคม 2555 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง ประกนัความเสียหายในการท่ีธุรกิจหยดุชะงกั อนัเน่ืองมาจากทรัพยสิ์น

เสียหาย  (Business Interruption Insurance) ภายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งน้ี การคุม้ครองน้ีจะ    ยกเวน้ไม่คุม้ครอง
ความเสียหายในส่วนแรก (Deductibles) เป็นระยะเวลา 3 วนั 

ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  72,595.22 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

จ านวนเงินเอาประกนัภยั 90,100,069.80 บาท 
ผูรั้บผลประโยชน์  กระทรวงการคลงั และ/หรือ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค
 ตะวนัออก                
กรมธรรมเ์ลขท่ี 14013-114-120000380 
ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2554 - 31 ธนัวาคม 2553 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดตามกฎหมายซ่ึง

เกิดข้ึนภายในสถานท่ีประกอบการหรือเกิดข้ึนจากการใชส้ถานท่ี
ประกอบการ 

ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ   268,570.00 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด  ไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อคร้ัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
รับผดิชอบเองส่วนแรก    50,000.00 บาทแรก ส าหรับความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ  

   บุคคลภายนอกเท่านั้น 
สถานท่ีตั้งทรัพยสิ์น               สถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นรับโอนจากกระทรวงการคลงัในโครงการต่าง 

   ๆ ในบริเวณระหวา่ง  
                 จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ดงัน้ี 
              1)  โครงการดอกกราย-มาบตาพุด 
  2)  โครงการมาบตาพุด-สัตหีบ 
  3)  โครงการหนองคอ้-แหลมฉบงั 
  4)  โครงการแหลมฉบงั-พทัยา 
  5)  โครงการหนองปลาไหล-หนองคอ้ 
  6)  โครงการหนองคอ้-แหลมฉบงั (ระยะ2)   
ผูรั้บผลประโยชน์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค

   ตะวนัออก 
 
บริษทัฯไดท้  าประกนัความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั อนัเน่ืองมาจาก
อุบติัเหตุใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น
ฉบบัมาตรฐาน (GIA Form) ดงัน้ี 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

สรุปกรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินของบริษัท 
  1.    กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-120000753 

ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพยท่ี์เอาประกนั อนั

เน่ืองมาจากอุบติัเหตุใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง  เง่ือนไข  และ
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 

ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  554,255.72 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั  687,909,007.49 บาท 
สถานท่ีเอาประกนัภยั    บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

   (ส านกังานใหญ่) 
  1  ซอยวภิาวดีรังสิต 5  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร   

  กรุงเทพมหานคร 
ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  อาคารส านกังาน  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ส านกังาน  และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยัรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีอยู่
ในความดูแลและรักษาของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูรั้กษาทรัพย ์

ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 
2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-120000694 

ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555 
ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  5,518,863.12 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั  6,849,687,100.74 บาท 
สถานท่ีเอาประกนัภยั    1. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 
  54/1  หมู่ 1  ต าบลบางขวญั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง 
  477  ถนนสุขมุวทิ  ต าบลหว้ยโป่ง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 
ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์

ส านกังาน   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองมือ   อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ   สถานีเคร่ืองสูบน ้า   รวมถึง ระบบท่อต่างๆ ทั้งบนดินและใตดิ้น
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

ท่ีอยู่ระหว่างสถานีสูบน ้ ากับสถานท่ีโครงการต่างๆ ท่ีระบุไว้ใน
แผนการด าเนินธุรกิจ 

ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 

3. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-120000672 
ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความสูญเสียทางการเงินเน่ืองจากผลก าไรท่ีลดลงจากผลกระทบของ

อุบติัเหตุต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัท่ีคุม้ครองตามรายการเอา
ประกนัภยัท่ีศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และศูนยป์ฏิบติัการ
ระยอง 

ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  189,339.71 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั  234,996,760.61 บาท 
สถานท่ีเอาประกนัภยั    1. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 
  54/1  หมู่ 1  ต าบลบางขวญั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง 
  477  ถนนสุขมุวทิ  ต าบลหว้ยโป่ง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 
ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  1. ก าไรขั้นตน้  
  2. การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ  
ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 

4. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14013-114-120000376 
ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ใหค้วามคุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัต่อ
บุคคลภายนอกส าหรับ 

การเสียชีวิต  บาดเจ็บต่อร่างกาย  หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นอนั
เน่ืองมาจากอุบัติ เหตุซ่ึง เกิดจากความบกพร่องของสถานท่ีเอา
ประกันภยั หรือความประมาทเลินเล่อในการด าเนินธุรกิจของผูเ้อา
ประกนัภยั หรือลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 

ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  268,570.00 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด  ส าหรับการบาดเจบ็ สูญเสียชีวติ และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก ไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

รับผดิชอบเองส่วนแรก    50,000.00 บาทแรก ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ัง 
สถานท่ีเอาประกนัภยั    1. ส านกังานใหญ่ 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี  รวมถึงตามแนวท่อส่งน ้าดิบ ดงัน้ี 
     -  หนองคอ้-แหลมฉบงั 
     -  โรงกรองบางพระ 2 
     -  นครเน่ืองเขต 
     -  ศรีราชา 
     -  บางปะกง-ชลบุรี 
     -  ฉะเชิงเทรา   
  3. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง รวมถึงตามแนวท่อส่งน ้าดิบ ดงัน้ี 
     -  มาบตาพุด 
     -  ดอกกราย-มาบตาพุด 
     -  แม่น ้าระยอง 
     -  หนองปลาไหล-หนองคอ้ 
     -  หนองปลาไหล-มาบตาพุด  
ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 
 

3.3. ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ  
- ไม่มี – 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

3.4 การตลาดและการแข่งขัน  

น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัและเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการพฒันาประเทศ ทั้ง
ดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของทรัพยากรน ้ าและไดพ้ยายามบริหาร
การจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออกโดยผ่านระบบท่อส่งน ้ าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้าทั้งในภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม ภายใตท้รัพยากรน ้ าท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั    อีกทั้งการสร้างจิตส านึกในการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่าแก่เยาวชนอนัเป็นพื้นฐานความเขา้ใจ และเป็น
การแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื ภายใตโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

3.4.1 อุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรน า้ในประเทศไทย  

นบัตั้งแต่อดีต ประเทศไทยไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานหลายแห่งข้ึน เพื่อรับผิดชอบเร่ืองการบริหารและจดัการ
ทรัพยากรน ้ า โดยแต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการจดัการ
ทรัพยากรน ้า ท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นในการด าเนินการเร่ืองการจดัการทรัพยากรน ้า 

เม่ือพิจารณาในดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้า พบวา่ประเทศไทยมีบทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบัน ้ ามากมาย
กระจดักระจายอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบั โดยการใชน้ ้าเพื่อวตัถุประสงคบ์างประการก็ไม่มีกฎหมายท่ีกล่าวถึง
โดยตรง เช่น การใชน้ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม แต่จะมีแฝงอยูใ่นกฎหมายฉบบัอ่ืนๆ แทน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เป็นตน้ และจากการท่ีกฎหมายเก่ียวกบัน ้ า มีจ  านวนมากและแต่ละฉบบัมี
เน้ือหาซ ้ าซ้อนกนั ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติั ท าให้เกิดความล่าช้า เน่ืองจากตอ้งเสียเวลาในการตีความ
และวินิจฉยั นอกจากน้ี กฎหมายน ้ าท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่ประกาศใชม้ามากกวา่ 20 ปี โดยหลาย
ฉบบัมีอายกุวา่ 50-60 ปี และมิไดมี้การปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  

จะเห็นวา่นอกเหนือจากความซ ้ าซ้อนของกฎหมายแลว้ องคก์รท่ีรับผิดชอบก็มีหนา้ท่ีซ ้ าซ้อนเช่นกนั โดยขาด
กฎหมายหลกัและองคก์รกลางท่ีท าหนา้ท่ีวางนโยบายทัว่ไปท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยงานตอ้งปฏิบติั
ตาม ท าให้เกิดความสับสนและความล่าช้าในการด าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) จึงไดถู้กจดัตั้งข้ึนตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากร
น ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อใหก้ารบริหารทรัพยากรน ้าด าเนินไปอยา่งมีเอกภาพ โดย กนช. จะมีกรมทรัพยากร
น ้ า ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติั กนช. ไม่มีอ านาจท่ีจะบงัคบัให้
หน่วยงานอ่ืนตอ้งปฏิบติัตามแนวนโยบายท่ีวางไวโ้ดยตรง เน่ืองจาก กนช. ถูกจดัตั้งข้ึนตามระเบียบส านกั
นายกฯ ท าให้ไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายในล าดบัสูงกว่ารองรับ เช่น 
พระราชบญัญติั เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงไดมี้การเสนอให้จดัท ากฎหมายแม่บท
ข้ึน โดยการร่างพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้ า เพื่อเสนอเป็นกฎหมายในการควบคุมและบริหารแหล่งน ้ า ท่ีดิน
ท่ีต่อเน่ืองกบัแหล่งน ้า และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัให้มีโครงสร้างการบริหารการใชน้ ้ าเป็น
ระดบักระทรวง  เพื่อวางนโยบายและก ากบัดูแลการจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม  
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

และในปี 2545 คณะรัฐบาลไดป้ฏิรูประบบราชการและปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยจดัตั้งกระทรวง 
ทบวง  กรมข้ึนใหม่ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการ
ออกกฎกระทรวงและระบุอ านาจหนา้ท่ีกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน ้า เพื่อรับผิดชอบเร่ืองการบริหาร
และจดัการทรัพยากรน ้า ดงัน้ี 
1) ภารกิจกรมชลประทาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวง พ.ศ. 2545 ให้กรม
ชลประทาน มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งน ้ าตามศกัยภาพของลุ่มน ้ าให้เพียงพอ โดยจดัสรรน ้ าให้กบัผูใ้ช้
น ้าทุกประเภท เพื่อใหผู้ใ้ชน้ ้ าไดรั้บน ้าอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมตลอดจนป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากน ้า  
2) ภารกิจกรมทรัพยากรน ้ า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้ออกกฎกระทรวง พ.ศ. 
2545 ให้กรมทรัพยากรน ้ า มีภารกิจเก่ียวกบัการเสนอแนะในการจดัท านโยบายและแผนและมาตรการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรน ้ า บริหารจดัการ พฒันา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลก ากบั ประสาน ติดตาม 
ประเมินผล และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า พฒันาวิชาการ ก าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดา้นทรัพยากรน ้า ทั้งระดบัภาพรวมและระดบัลุ่มน ้า เพื่อการจดัการทรัพยากรน ้าท่ีเป็นเอกภาพและย ัง่ยนื 

3.4.1.1 อุปทานน า้ในประเทศไทย 

ประเทศไทยซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งประเทศรวม 512,870 ตาราง กม. ไดรั้บน ้ าจากฝนในปริมาณปีละประมาณ 800,000 
ลา้น ลบ.ม. โดยน ้ าฝนประมาณร้อยละ 75 จะสูญหายตามระบบของธรรมชาติ เช่น การระเหยเป็นไอ ถูกพืช
ดูดซบัไว ้หรือซึมลงใตดิ้นกลายเป็นน ้ าบาดาล เป็นตน้ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 25 หรือประมาณ 200,000 ลา้น 
ลบ.ม. จะไหลลงสู่แม่น ้ าล าธารต่างๆ เรียกว่า น ้ าผิวดินหรือน ้ าท่า เช่น แหล่งน ้ าตามทะเลสาบ แม่น ้ าล าธาร
ต่างๆ เป็นตน้ การน าน ้ าจากแหล่งน ้ าผิวดินเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์มกัมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งซ่ึงเป็นช่วงท่ี
ระดบัน ้ าในแม่น ้ าต ่าและน ้ าทะเลหนุน ดงันั้น จึงมีการสร้างอ่างเก็บน ้ าหรือเข่ือนเพื่อกกัเก็บน ้ าผิวดิน จาก
ขอ้มูลของกรมชลประทานระบุวา่ ณ ปี 2554 ประเทศไทยมีเข่ือนและอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางซ่ึง
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมความจุประมาณ 
73,642.61 ลา้น ลบ.ม. 

นอกเหนือจากแหล่งน ้าผวิดิน อนัไดแ้ก่ แม่น ้า ทะเลสาบ และน ้าท่ีเก็บกกัอยูใ่นอ่างเก็บน ้ าหรือเข่ือนต่างๆ แลว้ 
ยงัมีแหล่งน ้าใตดิ้น หรือ น ้าบาดาล ซ่ึงเป็นน ้าท่ีซึมลงไปในดินและขงัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเมด็ดินหรือชั้นหิน
กลายเป็นแอ่งน ้าขงัอยูใ่ตผ้วิโลก โดยแหล่งน ้าบาดาลท่ีมีขนาดใหญ่และใหป้ริมาณน ้ามากท่ีสุดในประเทศไทย
ไดแ้ก่ แหล่งน ้าบาดาลในภาคกลาง บริเวณท่ีราบลุ่มเจา้พระยาตอนล่าง 

อยา่งไรก็ตาม การใชน้ ้ าบาดาลมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ เช่น น ้ าทะเลอาจไหล
แทรกซึมเขา้มาในชั้นบาดาลซ่ึงท าให้น ้ าจืดแปรเปล่ียนเป็นน ้ ากร่อยและน ้ าเค็มในท่ีสุด หรืออาจท าให้เกิด
ปัญหาแผ่นดินทรุด เป็นต้น   ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวกับน ้ าใต้ดิน ได้แก่ 
พระราชบญัญติัน ้าบาดาลปี พ.ศ. 2520 ซ่ึงก าหนดให้การขุดเจาะน ้ าบาดาลในเขตน ้ าบาดาล จะตอ้งขออนุญาต
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รัฐก่อน และประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 8/2537 ก าหนดเขตน ้ าบาดาลและอตัราค่าน ้ าบาดาล 
3.50 บาทต่อลบ.ม.ครอบคลุมทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

ทั้งน้ีในปี 2544 กระทรวงอุตสาหกรรมไดม้อบหมายใหก้รมทรัพยากรธรณีศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาแผน่ดิน
ทรุด ซ่ึงไดมี้มติจากภาครัฐใหด้ าเนินการทยอยปรับค่าน ้าบาดาลเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยปรับข้ึนจาก 3.50 
บาท เป็น 8.50 บาท ภายในปี 2546 และหา้มใชน้ ้าบาดาลในพื้นท่ีวิกฤตท่ีมีระบบน ้ าประปาแลว้ตั้งแต่มกราคม
ปี 2547 เป็นตน้ไป 

3.4.2 อุตสาหกรรมการจัดการน า้ในภาคตะวนัออก  

ในอดีต การจดัการทรัพยากรน ้าในภาคตะวนัออกมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบมากมาย เช่นเดียวกบัส่วนอ่ืนๆ ของ
ประเทศไทย เช่น กรมชลประทานเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองการพฒันาแหล่งน ้ าดิบ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าต่างๆ 
ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนเร่ืองการพฒันาท่อส่งน ้ า กรมชลประทานและกรมโยธาธิการเป็นผูก่้อสร้าง แต่
ในดา้นการด าเนินการไดม้อบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผูบ้ริหารท่อส่งน ้ าสาย
ดอกกราย-มาบตาพุด และสายมาบตาพุด-สัตหีบ ส่วนท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั และสายแหลมฉบงั-
พทัยา กรมโยธาธิการเป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การจดัการระบบท่อส่งน ้าขาดระบบบริหารท่ีมีความชดัเจน
เก่ียวกบัความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบติัต่างๆ ดงันั้นเม่ือปี 2535 คณะรัฐมนตรี จึงไดมี้มติให้ กปภ. จดัตั้ง
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั ข้ึน เพื่อรับผิดชอบในการจดัการระบบท่อส่งน ้ า
ดิบซ่ึงครอบคลุมทั้งการพฒันาและการบริหารระบบท่อส่งน ้ าในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เพื่อลดความ
ซ ้ าซอ้นของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อใหก้ารจดัการทรัพยากรน ้ามีเอกภาพมากข้ึน 
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แผนภาพแสดงผู้รับผดิชอบหลกัในการจัดการทรัพยากรน ้าในภาคตะวนัออก  
 
อดีต 

 
 
 
ปัจจุบัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการ 
หน้าท่ี  : บริหารระบบท่อส่งน ้ า
ดิบ 

 จ าหน่ายน ้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

 

จ า ห น่ า ยน ้ า ให้
โรงงานและนิคม
ฯ 
 



                        

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 48 
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3.4.2.1 อุปทานน า้ในภาคตะวนัออก  
แหล่งน ้าผวิดิน 

ปัจจุบนั  พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก มีการพฒันาอ่างเก็บน ้าท่ีส าคญัๆ แลว้จ านวน 15 แห่ง ซ่ึงจากขอ้มูล
ล่าสุด อ่างเก็บน ้า 15 แห่งดงักล่าวมีความจุรวมประมาณ 1,199.59 ลา้น ลบ.ม. และมีปริมาณน ้าท่ีสามารถใช้
งานไดป้ระมาณ  1,520.05 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี ดงัแสดงในตาราง 

แหล่งน ้า 3 จงัหวดั 
ความจุ 

(หน่วย : ล้านลบ.ม.) 

ปริมาณน า้ที่สามารถใช้งานได้เฉลีย่* 
Average Draft Rate 

(หน่วย : ล้านลบ.ม.ต่อปี) 
1. อ่างเกบ็น ้าบางพระ ชลบุรี 117.00 44.96 
2. อ่างเกบ็น ้าหนองคอ้ ชลบุรี 21.10 15.78 
3. อ่างเกบ็น ้ามาบปะชนั ชลบุรี 15.60 14.03 
4. อ่างเกบ็น ้าดอกกราย ระยอง 71.40 146.57 
5. อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล ระยอง 163.75 126.31 
6. อ่างเกบ็น ้าหนองกลางดง ชลบุรี 7.90 6.96 
7. อ่างเกบ็น ้าหว้ยซากนอก ชลบุรี 7.03 5.86 
8. อ่างเกบ็น ้าหว้ยขนุจิต ชลบุรี 4.87 3.98 
9. อ่างเกบ็น ้าหว้ยสะพาน ชลบุรี 3.84 5.59 
10. อ่างเกบ็น ้าบางไผ ่ ชลบุรี 10.00 7.00 
11. อ่างเกบ็น ้าคลองระบม ฉะเชิงเทรา 36.00 48.28 
12. เข่ือนทดน ้าบางปะกง ฉะเชิงเทรา 30.00 493.00 
13.  อ่างเกบ็น ้าคลองสียดั ฉะเชิงเทรา 325.00 285.62 
14.  อ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่ ระยอง 40.10 50.93 
15.  อ่างเกบ็น ้าประแสร์ ระยอง 248.00 265.18 

รวม  1,199.59 1,520.05 
ที่มา : กรมชลประทาน * : ปริมาณน ้ าท่ีสามารถใช้งานได้ต่อปี เป็นปริมาณโดยเฉล่ีย ทั้ งน้ี ตัวเลขดังกล่าวสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้ าท่ีเพ่ิมเติมจากน ้ าฝนและแหล่งน ้ าตน้ทางในแต่ละปี อยา่งไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวยงัไม่ได้
รวมถึงปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงสามารถน ามาใชง้านไดเ้พ่ิมเติม 

 
จากขอ้มูลแหล่งน ้าขา้งตน้ กรมชลประทานมีแผนการพฒันาแหล่งน ้ าเพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้ าท่ีเพิ่มข้ึน
ในอนาคต ส าหรับพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อีก 10 แห่ง ความจุรวมประมาณ 241.09 ลา้น 
ลบ.ม. และมีปริมาณน ้าท่ีสามารถใชง้านได ้300.90 ลา้น ลบ.ม. รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

                                                           
3  ปัจจบุนั อา่งเก็บน า้หนองค้อและอา่งเก็บน า้ดอกกรายจา่ยน า้ส าหรับการอปุโภคบริโภคและอตุสาหกรรมเทา่นัน้ เน่ืองจากในพืน้ที่หนองค้อไม่

มีการใช้น า้เพื่อการเกษตร สว่นในพืน้ทีด่อกกรายใช้น า้จากอา่งเก็บน า้หนองปลาไหลเพ่ือจา่ยให้แก่การเกษตรแทน 
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แหล่งน ้า จงัหวดั 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน า้ที่สามารถใช้งานได้
เฉลีย่ Average Draft Rate 
(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) 

ระยะเวลา 
การก่อสร้าง 

เร่ิม แล้วเสร็จ 
1. อ่างเกบ็น ้าคลองกะพง  ฉะเชิงเทรา 27.50 26.00 2556 2559 
2. อ่างเกบ็น ้าหว้ยกรอกเคียน  ฉะเชิงเทรา 19.20 16.00 2556 2558 
3. อ่างเกบ็น ้าบา้นหนองกระทิง  ฉะเชิงเทรา 15.00 13.00 2556 2558 
4. อ่างเกบ็น ้ามาบหวายโสม  ชลบุรี 6.43 8.00 2557 2559 
5. อ่างเกบ็น ้าหว้ยไข่เน่า ชลบุรี 1.61 8.00 2557 2558 
6. อ่างเกบ็น ้ากระแสร์ ชลบุรี 15.00 15.00 2558 2559 
7.   อ่างเกบ็น ้าคลองหลวง ชลบุรี 98.00 112.00 2553 2559 
8. อ่างเกบ็น ้าคลองโพล ้ ระยอง 40.00 70.00 2557 2559 
9. อ่างเกบ็น ้าคลองมะเฟือง ระยอง 0.85 2.10 2558 2559 

10. อ่างเกบ็น ้าคลองน ้าเขียว ระยอง 17.50 30.80 2558 2559 
รวม  241.09 300.90   

ท่ีมา : ส านกัชลประทานท่ี 9 กรมชลประทาน 
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แหล่งน ้าใตดิ้น  
ส าหรับแหล่งน ้าใตดิ้นในภาคตะวนัออกมีค่อนขา้งจ ากดั ทั้งน้ีจากขอ้มูลการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยกรมโยธาธิ
การในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และสระแกว้ พบว่า บ่อบาดาลส่วนใหญ่จะสามารถ
สูบน ้ าไดใ้นอตัรา 2.5-7.0 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ซ่ึงพอเพียงส าหรับอุปสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคในทอ้งถ่ิน
เท่านั้น นอกจากน้ี น ้าใตดิ้นในหลายบริเวณพบวา่มีปัญหาเร่ืองสารคลอไรดสู์ง อนัเป็นผลมาจากการท่ีน ้ าทะเล
ถูกกกัเก็บไวใ้นชั้นดินตะกอนตั้งแต่อดีตและบางส่วนมีการแทรกตวัของน ้าทะเลเน่ืองจากการสูบน ้ าใตดิ้นมาก
เกินไป ส่งผลให้แหล่งน ้ าใตดิ้นในภาคตะวนัออกมีขอ้จ ากดัทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจนไม่สามารถ
พฒันาเป็นแหล่งน ้าหลกัได ้

3.4.2.2 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรน า้ของภาคตะวนัออก  
ความตอ้งการใชน้ ้าในภาคตะวนัออกยงัมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ีเป็นผลจากการส่งเสริมจาก
ภาครัฐ   ทั้งดา้นการส่งเสริมการลงทุนและแผนพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ระยะท่ี 2  (ปี 2538-2543) 
ซ่ึงรัฐบาลก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการพฒันาพื้นท่ีตอนใน ห่างจากชายฝ่ังทะเลตะวนัออกต่อเน่ืองจากการ
พฒันาระยะท่ี 1   ดงันั้นแนวโนม้การจดัการทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออกจึงมีลกัษณะการเช่ือมโยงแหล่งน ้ าจาก
พื้นท่ีลุ่มน ้ าอ่ืนๆ  อาทิ  ลุ่มน ้ าเจา้พระยาตอนล่าง ลุ่มน ้ าจงัหวดัจนัทบุรี เขา้มาเสริมอุปสงคก์ารใช้น ้ าท่ีเพิ่มข้ึน   
รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัการจดัสรรน ้ าอยา่งสมดุลและมีส่วนร่วมระหวา่งภาคอุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภค 
และเกษตรกรรม ตลอดจนมีแนวโนม้การจดัการดา้นอุปสงคม์ากข้ึน (Demand Side Management)  รวมถึง 
การจดัเตรียมการบริหารแหล่งน ้ าในกรณีเกิดภยัแลง้(Drought  Management) เพื่อใชป้ระสานงานกบัหน่วย
ราชการและลูกคา้ในการใชน้ ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.4.3  อุปสงค์น า้ในประเทศไทย  

การใช้น ้ าในประเทศไทย นอกจากจะใช้เพื่อความจ าเป็นในการด ารงชีพของมนุษยแ์ล้ว ยงัมีการใช้น ้ าเพื่อ
สร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต และเพื่อกิจกรรมในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
ท่องเท่ียว และสันทนาการต่างๆ เป็นตน้ ความตอ้งการใชน้ ้ าในประเทศเพิ่มปริมาณสูงข้ึนเร่ือยๆ ตามการเพิ่ม
ของจ านวนประชากร การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยสามารถแบ่งความ
ตอ้งการใชน้ ้าออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 

1)  ความตอ้งการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
เป็นการใชน้ ้ าเพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น น ้ าด่ืม การเตรียมอาหาร ซกัลา้ง ท าความสะอาด เป็นตน้ 
ซ่ึงนอกจากความตอ้งการจะเพิ่มข้ึนตามจ านวนประชากรของประเทศแลว้ อตัราการใชน้ ้ าต่อบุคคลยงัแปรผนั
ไปตามสภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพ โดยอตัราการใช้น ้ าในชุมชนเมืองจะมี
มากกวา่ชนบท และในชุมชนท่ีมีสภาพทางดา้นเศรษฐกิจดีจะมีการพฒันาการทางดา้นอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกของครอบครัวท าใหอ้ตัราการใชน้ ้าอยูใ่นเกณฑสู์ง ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติการใชน้ ้ าของผูใ้ชน้ ้ า ของการ
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

ประปาส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ และส่วนของพื้นท่ีใหบ้ริการ การประปาเขต 1 ครอบคลุมเขตภาคตะวนัออก ท่ี
แสดงไวด้งัตารางต่อไปน้ี 

สถิติการใชน้ ้าการประปาส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ  

จ านวนประปา 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

จ านวนผูใ้ชน้ ้ า 
(ราย) 

รวมปริมาณการผลิต 
(ลบ.ม./ปี) 

ความตอ้งการน ้าดิบ 
(ลบ.ม./ปี) 

231 356  3,298,362 1,408,930,319 1,487,724,054 

สถิติการใชน้ ้าการประปาส่วนภูมิภาค พื้นท่ีใหบ้ริการการประปาเขต 1  

จ านวนประปา 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

จ านวนผูใ้ชน้ ้ า 
(ราย) 

รวมปริมาณการผลิต 
(ม.3/ปี) 

ความตอ้งการน ้าดิบ 
(ม.3/ปี) 

22 16  545,237 252,904,760 272,907,382 
ท่ีมา:  http://.wr.pwa.co.th  กองพฒันาแหล่งน ้ าการประปาส่วนภูมิภาค ขอ้มูล ณ ปี 2554 

2) ความตอ้งการใชน้ ้าในภาคอุตสาหกรรม  
การใช้น ้ าในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะใช้ในขบวนการผลิต การหล่อเยน็ การท าความสะอาด 

และการก าจดัของเสีย การเพิ่มข้ึนของความตอ้งการใชน้ ้ าเพื่อการอุตสาหกรรมจะข้ึนอยูก่บัสภาวะการเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั ทั้งน้ี การใช้น ้ าเพื่อกิจการอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะตอ้งการจ านวนน ้ าท่ีใช้
แตกต่างกนั เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม ส่ิงทอ อุตสาหกรรม
ถลุงเหล็ก เหล่าน้ีจะมีความตอ้งการใชน้ ้ าสูงมาก โดยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาความตอ้งการใช้น ้ าในส่วนน้ี
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการขยายตวัทางอุตสาหกรรมของประเทศ 

3) ความตอ้งการใชน้ ้าในภาคเกษตรกรรม  
การใชน้ ้ าในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย จะเป็นการใชน้ ้ าท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด คือประมาณร้อย

ละ 90 ของปริมาณน ้ าทั้งหมด เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจซ่ึงอาศยัการเกษตร
เป็นหลกั น ้าท่ีใชใ้นการเกษตรส่วนใหญ่จะใชใ้นการท านาขา้ว ท าสวน บ่อเล้ียงปลา การปลูกผกัผลไม ้การปศุ
สัตว ์และฟาร์มเล้ียงกุง้ ประมาณการว่าร้อยละ 25 ของน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรกรรมน้ี จะไหลกลบัสู่ระบบน ้ า
ตามธรรมชาติอีกคร้ังหน่ึง 

 
 
 
 
 

http://.wr.pwa.co.th/
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

3.4.3.1 อุปสงค์น า้ในภาคตะวนัออก  
จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามโครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนหลกัการพฒันา

และจดัการทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออกของกรมชลประทาน พบว่าการใช้น ้ าในลุ่มน ้ าชายฝ่ังตะวนัออก ซ่ึง
ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว้ มี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2539-2559 โดยคาด ปริมาณการใชน้ ้ ารวม ปี 2559 ทั้งส้ิน 6,593.5 ลา้น 
ลบ.ม. แบ่งเป็น การใชน้ ้ าเพื่อการเกษตร  5,649.5 ลา้น ลบ.ม. การใชน้ ้ าอุปโภคบริโภค-การท่องเท่ียว  373.1 
ลา้น ลบ.ม. และการใชน้ ้าอุตสาหกรรม 570.9 ลา้น ลบ.ม. โดยปริมาณสัดส่วนความตอ้งการใชน้ ้ ามาจาก ภาค
การเกษตร เป็นหลัก อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจาก อัตราการเจริญเติบโตของแต่ละภาคส่วน พบว่า 
ภาคอุตสาหกรรมยงัคงเป็นส่วนท่ีมีอตัราเติบโตสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเฉล่ีย 7 เปอร์เซ็นตต่์อปี เน่ืองจากนโยบาย
การก าหนดเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวนัออก เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
เป็นตน้ จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อเน่ืองใหมี้การขยายตวัของชุมชนออกไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียงมากข้ึน ส่งผลให้
ความตอ้งการใชน้ ้าของภาคการอุปโภค-บริโภคขยายตวัดว้ยเช่นกนั  
ตารางแสดงปริมาณความต้องการใช้น า้ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ปี 2539-2559  

จงัหวดั ประเภท 
ปี 2539 ปี2549 ปี 2559 

ลา้น ลบ.ม. % ลา้น ลบ.ม. % ลา้น ลบ.ม. % 
ชลบุรี อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 81.1 15.27 116.2 18.65 161.6 22.66 
 อุตสาหกรรม 63.5 11.95 120.4 19.32 165.1 3.15 
 เกษตรกรรม 386.6 72.78 386.6 62.03 386.6 4.20 
 รวม 531.2 100.00 623.2 100.00 713.3 100.00 
ระยอง อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 26.7 2.75 41.0 3.88 49.4 4.46 
 อุตสาหกรรม 77.7 8.00 149.0 14.10 191.1 17.26 
 เกษตรกรรม 867.0 89.25 867.0 82.02 867.0 78.28 
 รวม 971.4 100.00 1,057.0 100.00 1,107.5 100.00 
ฉะเชิงเทรา อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 22.3 1.21 30.8 1.64 38.2 2.01 
 อุตสาหกรรม 24.7 1.34 50.0 2.67 70.6 3.71 
 เกษตรกรรม 1,792.7 97.45 1,792.7 95.69 1,792.7 94.28 
 รวม 1,839.7 100.00 1,873.5 100.00 1,901.5 100.00 
จนัทบุรี อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 23.3 4.01 30.4 5.12 38.1 6.28 
 อุตสาหกรรม 10.5 1.81 15.8 2.66 21.1 3.48 
 เกษตรกรรม 547.1 94.18 547.1 92.21 547.1 90.24 
 รวม 580.9 100.00 593.3 100.00 606.3 100.00 
ตราด อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 9.9 3.27 12.8 4.15 16.1 5.10 
 อุตสาหกรรม 3.7 1.22 6.6 2.14 10.3 3.26 
 เกษตรกรรม 289.2 95.51 289.2 93.71 289.2 91.63 
 รวม 302.8 100.00 308.6 100.00 315.6 100.00 
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จงัหวดั ประเภท 
ปี 2539 ปี2549 ปี 2559 

ลา้น ลบ.ม. % ลา้น ลบ.ม. % ลา้น ลบ.ม. % 
นครนายก อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 8.1 1.55 10.4 1.97 13.0 2.44 
 อุตสาหกรรม 2.0 0.38 4.0 0.76 5.8 1.09 
 เกษตรกรรม 513.2 98.07 513.2 97.27 513.2 96.47 
 รวม 523.3 100.00 527.6 100.00 532.0 100.00 
        
ปราจีนบุรี อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 16.2 3.32 22.6 4.26 27.9 4.98 
 อุตสาหกรรม 22.6 4.63 58.0 10.95 82.6 14.76 
 เกษตรกรรม 449.3 92.05 449.3 84.79 449.3 80.26 
 รวม 488.1 100.00 529.0 100.00 559.8 100.00 
สระแกว้ อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 17.5 2.11 23.0 2.73 28.8 3.36 
 อุตสาหกรรม 7.6 0.92 15.5 1.84 24.3 2.83 

 เกษตรกรรม 804.5 96.97 804.5 95.43 804.5 93.81 
 รวม 829.6 100.00 843.0 100.00 857.6 100.00 

รวมภาค 
ตะวนัออก 
(8 จงัหวดั) 

อุปโภคบริโภค-ท่องเท่ียว 205.1 3.38 287.2 4.52 373.1 5.66 
อุตสาหกรรม 212.3 3.50 419.3 6.60 570.9 8.66 
เกษตรกรรม 5,649.5 93.12 5,649.5 88.88 5,649.5 85.68 
รวม 6,066.9 100.00 6,356.0 100.00 6,593.5 100.00 

ท่ีมา : กรมชลประทาน  โครงการศึกษาเพ่ือจดัท าแผนหลกัการพฒันาและจดัการทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้ า 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปัจจยัหลกั ท่ีส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมในภาคตะวนัออกมีการขยายตวั มีดงัน้ี   

(ก) นโยบายของรัฐในการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก  
ในระยะท่ีผา่นมารัฐบาล ไดด้ าเนินการตามแนวทางการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ระยะท่ี 1 โดยมี
เป้าหมายหลกัในการพฒันาพื้นท่ีบริเวณแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และพื้นท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยการ
จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมควบคู่ไปกบัการพฒันาท่าเรือน ้ าลึก ตลอดจนพฒันาชุมชนใหม่เพื่อรองรับแรงงาน
และประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัครอบคลุมถึงการพฒันาเมืองให้เป็นศูนยก์ลางต่างๆ เช่น จงัหวดัชลบุรี 
เป็นศูนยก์ลางภูมิภาคในเชิงธุรกิจการคา้ พื้นท่ีแหลมฉบงัเป็นเมืองท่าสมยัใหม่ พื้นท่ีพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียว
และศูนยพ์าณิชย ์พื้นท่ีมาบตาพุดเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสมยัใหม่ของประเทศ และจงัหวดัระยองเป็น
ศูนย์บริการ ฐานการศึกษา และศูนย์วิจยัด้านเทคโนโลยี ในขณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นท่ีรองรับ 
บุคลากรในอุตสาหกรรมการบินและขนส่งทางอากาศ  เป็นตน้ 

(ข) การส่งเสริมการลงทุน  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดแ้บ่งเขตการส่งเสริมการลงทุนเป็น 3 เขต โดยให้สิทธิและประโยชน์
สูงสุดแก่โครงการท่ีประกอบการหรือตั้งโรงงานในเขต 3 เพื่อสนบัสนุนการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
ยิง่ข้ึน ส าหรับพื้นท่ีให้บริการของบริษทัฯ ซ่ึงอยูบ่ริเวณจงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ถูกจดัอยูใ่นเขต 
2 โดยมีนโยบายในการผลกัดนัและกระตุน้เศรษฐกิจในภาคตะวนัออกอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีตลอดระยะเวลา 6 ปี
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ท่ีผา่นมา (2548-2554) โดยไดอ้นุมติัโครงการถึง 2,986 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1.66 ลา้นลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนการลงทุนถึง 58 % ของมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนของทั้งประเทศ 

3.4.3.2 ภาวะการแข่งขัน  
การประกอบธุรกิจพฒันาระบบท่อส่งน ้าและจดัจ าหน่ายน ้ าดิบให้กบัผูใ้ชน้ ้ าทั้งภาคอุตสาหกรรม และอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของบริษทัฯ ในปัจจุบนั ไม่มีคู่แข่งขนัรายใหญ่ อีกทั้งโอกาสท่ีจะ
เกิดคู่แข่งขนัทางตรงข้ึนในอนาคตก็มีโอกาสเป็นไปไดน้อ้ยเช่นกนั เน่ืองจากบริษทัฯ ขอใชน้ ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
ขนาดใหญ่ของกรมชลประทานไวก่้อน ส่วนแหล่งน ้ าอ่ืนๆ ท่ีพอจะใช้ทดแทนกนัได้ เช่น บ่อบาดาล ก็มี
ขอ้จ ากดัทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ี อุปสรรคส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มา
ในอุตสาหกรรมน้ี ก็คือ การท่ีธุรกิจขนส่งน ้าทางท่อส่งน ้าเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ทั้งท่ีเป็นค่าท่อส่งน ้ า 
ค่าสถานีสูบน ้ า การส ารองแหล่งน ้ า อีกทั้งการวางท่อเพื่อให้บริการกบัผูใ้ช้น ้ ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งวางท่อ
ผ่านท่ีสาธารณะ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ มิฉะนั้ นแล้ว
ผูป้ระกอบการจะตอ้งเช่าหรือซ้ือท่ีดิน เพื่อใช้ส าหรับวางท่อซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนโครงการสูงมาก ด้วยเหตุน้ี
บริษทัฯ ซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงมีความไดเ้ปรียบในดา้นความร่วมมือท่ีไดรั้บจากหน่วยงาน
ของรัฐบาล เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวง เป็นตน้  

ในบางพื้นท่ีผูป้ระกอบการบางรายอาจมีการจดัหาน ้ าดิบจากเอกชนรายยอ่ยอ่ืนๆ ในพื้นท่ี เพื่อเป็นการบริหาร
ความเส่ียง และลดภาระการลงทุนแหล่งน ้ าส ารองของตนเองไดบ้า้ง แต่เอกชนรายยอ่ยอ่ืนๆ มีขอ้จ ากดัในการ
เพิ่มปริมาณน ้ าดิบจ าหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัด้านการขอใช้น ้ าจากกรมชลประทาน และ
แหล่งน ้ามีปริมาณจ ากดั  

ทั้งน้ี  บริษทัฯ อาจมีคู่แข่งทางออ้มได ้ดงัน้ี 
 ลูกคา้ของบริษทัฯ อาจมีแหล่งน ้ าทดแทนหรือแหล่งน ้ าส ารองอ่ืน เช่น การน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการ

บ าบดัแลว้กลบัมาใช ้(Recycle) การขดุบ่อบาดาล หรือการขดุสระเก็บน ้า เป็นตน้ 
 การซ้ือน ้ าจากรถน ้ าของเอกชน แต่น ้ าดงักล่าวมีราคาสูงถึงประมาณ 30-40 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

รวมทั้งสามารถใหบ้ริการในปริมาณท่ีค่อนขา้งจ ากดั 
 การสูบน ้ าโดยตรงจากแหล่งน ้ าธรรมชาติซ่ึงสามารถสูบน ้ าไปใช้ไดเ้ฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 

เน่ืองจากในช่วงฤดูแลง้ปริมาณน ้ าท่ีท าให้จะลดต ่าลง และบางพื้นท่ีจะมีน ้ าทะเลหนุน ท าให้น ้ า
ในแม่น ้าล าคลองไม่สามารถน าไปใชง้านได ้
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กลยุทธ์ทางการตลาด  
(ก) กลยทุธ์การแข่งขนั  
บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดแผนกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ท่ีจะพฒันา และบริหารระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวนัออก และเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการใชน้ ้ าในพื้นท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งพอเพียง ประกอบกบัให้การด าเนินงานของบริษทัฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยบริษทัฯ มีแผนกลยทุธ์หลกั  ดงัน้ี 
 ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ 

ในปี 2554 บริษทัได ้ปรับปรุงกระบวนการท างาน การให้บริการลูกคา้โดยจดัตั้งคณะท างาน Customer 
Service Improvement (CSI) รวบรวมทุกเสียงความตอ้งการของลูกคา้ (Voice of Customer) น ามาจดัท า
ฐานขอ้มูลปรับปรุงการใหบ้ริการ และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้  ทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ โดยก าหนด
เป้าหมาย ไม่มีการหยดุจ่ายน ้าในเส้นท่อสายหลกั ประกอบกบัการก าหนดประเภทเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ ท่ีมี
ความส าคญัท่ีตอ้งไม่มีการหยุดท างานและพร้อมใชง้าน 90 % และ การแกไ้ขการหยุดจ่ายน ้ าอนัเน่ืองมาจาก
ไฟฟ้าดบั หรือการซ่อมแซมและการทดสอบระบบท่อส่งน ้ า โดยจ่ายน ้ าจากสระเก็บน ้ าส ารอง 3 แห่ง ท่ีสถานี
มาบตาพุด มาบข่า และหุบบอน ซ่ึงมีความจุรวมกนั 127,000 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งก าหนดให้ผูใ้ชน้ ้ าทุกรายมี
สระน ้ าเพื่อส ารองน ้ าไวใ้ช้อย่างน้อยท่ีสุด 1 วนัท าการ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการก่อสร้างสระเก็บน ้ า
ส ารองเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการพฒันาระบบสูบส่งน ้ าให้มีความมัน่คงยิ่งข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้ติดต่อ
ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้ารวมทั้งจดัให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง
จากแหล่งอ่ืน เพื่อลดปัญหาการหยุดสูบจ่ายน ้ าอนัเน่ืองมาจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง    ตลอดจนท าการศึกษา
เทคนิคการเช่ือมประสานท่อแยกใหผู้ใ้ชน้ ้ าโดยไม่ตอ้งหยดุจ่ายน ้า (Wet Tap Technique) และการศึกษาการน า 
Mobile SCADA มาใชเ้พื่อลดตน้ทุนในการติดตั้งเป็นผูใ้ชน้ ้ าของบริษทัฯ 

ส าหรับในดา้นคุณภาพน ้า บริษทั มีการจดัท าแผนการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ าแหล่งน ้ า ประจ าเดือน
โดยหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งไดจ้ดัส่งขอ้มูลผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าให้
ลูกคา้เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ลูกคา้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมี
นโยบายในการก าหนดราคาค่าน ้ าท่ีเหมาะสม โดยสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง เพื่อท่ีจะไม่ก่อให้เกิดภาระดา้น
ตน้ทุนการผลิตกบัผูป้ระกอบการ 

สรุปโครงการท่ีส าคญัเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ในปี 2554   
 โครงการก่อสร้างสระพกัน ้ามาบข่า 2 ขนาดความจุ 220,000  ลบ.ม. เพือ่เป็นการส ารองน ้ าในกรณีฉุกเฉิน
เพิ่มเติม และสร้างเสถียรภาพของระบบสูบจ่ายน ้ าในพื้นท่ีระยอง ให้มีความมัน่คง สามารถส ารองจ่ายน ้ ากรณี
ฉุกเฉินไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง 
 โครงการเพิ่มศกัยภาพระบบจ่ายน ้ าแหลมฉบงั (บางพระ) เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบสูบจ่ายน ้ า
ให้แก่พื้นท่ีชลบุรี สามารถส่งน ้ าให้แก่ผูใ้ช้น ้ าได้อย่างเพียงพอ ลดการพึ่ งพาน ้ าจากพื้นท่ีระยองและเพิ่ม
เสถียรภาพในการสูบจ่ายน ้าใหม้ัน่คงมากข้ึน 
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 โครงการพฒันาสระเก็บน ้าดิบคลองทบัมา เพื่อเพิ่มแหล่งน ้าตน้ทุนของบริษทั รองรับความตอ้งการใชน้ ้ า
ในอนาคตของพื้นท่ีระยอง 
 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน ้ าดอกกราย เพื่อรองรับการสูบน ้ าจากปริมาณน ้ าท่ีไดรั้บจดัสรรของกรม
ชลประทานไดอ้ยา่งพอเพียง 
 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าแรงดนั 115-22 เคว ี ท่ีสถานีสูบน ้าดอกกราย เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการ
จ่ายไฟฟ้าใหก้บัสถานีสูบน ้า ลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดบัและลดการใชพ้ลงังาน 

นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบส่งน ้ าแลว้ บริษทัฯ ยงัมีมาตรการในการควบคุมค่าใชจ่้าย
ดา้นการผลิต โดยปรับปรุงระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนยร์วม (SCADA) ซ่ึงเป็นระบบควบคุมและ
ประเมินผลท่ีใชใ้นการควบคุมการสูบส่งน ้ าดิบของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ระบบ SCADA น้ีจะ
ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายทั้งดา้นบุคลากร พลงังาน ตลอดจนการสูญเสียน ้ า 4 จากการช ารุดของท่อ
ส่งน ้าใหน้อ้ยลงได ้เน่ืองจากมีระบบการวดัปริมาณน ้ า การตรวจสอบและการควบคุมการจ่ายน ้ าท่ีแม่นย  ามาก
ข้ึน โดยปกติแลว้อตัราการสูญเสียน ้ าท่ีอยูใ่นระดบัยอมรับไดคื้อประมาณร้อยละ 5  ซ่ึงเม่ือบริษทัฯ น าระบบ 
SCADA มาใช ้ปรากฏวา่สามารถลดอตัราการสูญเสียน ้าโดยเฉล่ียของบริษทัฯ ลงให้เหลือท่ีประมาณร้อยละ 3 
เท่านั้น ซ่ึงเป็นอตัราท่ีอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานสากล 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถน าขอ้มูลจากระบบ SCADA มาวิเคราะห์พฤติกรรมการใชน้ ้ าของลูกคา้ ในแต่
ละช่วงเวลาเพื่อบริหารการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการหลีกเล่ียงการเร่ิมเดินเคร่ืองสูบ
น ้ าโดยไม่จ  าเป็น เพื่อปรับระดบัการใช้พลงังานไฟฟ้าให้มีค่าคงท่ีและสม ่าเสมอมากท่ีสุดเพื่อลดตน้ทุนดา้น
การผลิตอีกดา้นหน่ึง   ทั้งน้ี เน่ืองจากช่วงการเร่ิมเดินเคร่ืองสูบน ้าจะตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้าสูงกวา่ปกติ 5-7 เท่า 
 
อน่ึง เดิมระบบ SCADA ใช้ส่ือเป็นคล่ืนวิทยอุย่างเดียว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาเป็นระบบ Fiber Optic 
จึงท าให้ระบบ SCADA มีเสถียรภาพท่ีดีและมีความรวดเร็วมากขึน้ 
 
 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ (Control Center) 

 บริษทัฯ ไดมี้โครงการปรับปรุงระบบควบคุมแบบรวมศูนย ์(Control Center) เพื่อวตัถุประสงค ์ใน
การปรับปรุงระบบส่ือสารระบบ SCADA ของกลุ่มบริษทัฯ ให้เป็นแบบ Control Center  และมีมาตรฐาน 
ทนัสมยั มีประสิทธิภาพสูงสุด  อีกทั้งเพื่อปรับปรุงระบบการจดัการฐานขอ้มูลให้เป็นมาตรฐาน  และเก็บ
ไวเ้ป็นศูนยก์ลาง  รวมถึงพฒันาระบบควบคุมของกลุ่มบริษทัฯ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของ
บริษทัฯ และลูกคา้ สามารถเขา้ถึงได้ง่าย เช่น การให้บริการขอ้มูล,รายงานต่างๆ ผ่านทาง Web Base 
Application หรือเคร่ืองมือทางสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปได ้  

                                                           
4  การสญูเสียน า้ในระบบสว่นใหญ่มีสาเหตมุาจากการระบายตะกอนออกจากระบบเพ่ือปรับปรุงคณุภาพน า้ สว่นที่เหลือมีสาเหตมุาจากการ

ร่ัวซมึของทอ่สง่น า้ และลิน้ปิด-เปิดน า้ซึง่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย 
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 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมแบบรวมศูนย ์(Control Center) นั้น  ยงัมีส่วนงานท่ีเพิ่มเติมในดา้น
การพฒันาระบบบริหารจดัการน ้ า เพื่อให้การจดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการโครงข่ายระบบท่อส่งน ้ า 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งเป็นการวางแผนการจดัสรรน ้ าจาก
แหล่งน ้าตน้ทุนท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  และบริหารจดัการการใชน้ ้ าในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม  โดยใชฐ้านขอ้มูลจาก
ระบบ SCADA ซ่ึงจะติดตั้งในโครงการน้ี  โดยมีความสามารถส่วนหน่ึงในการจดัเก็บขอ้มูลในส่วนของ
ปริมาณการใช้น ้ าของลูกคา้แต่ละรายซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี  จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ช้น ้ าใน
พื้นท่ีบริการของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 การบริหารคุณภาพ  
บริษทัฯ ได้น าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษทัฯ ท่ีว่า “จัดสรรน า้สู่ผู้ใช้ มั่นใจในบริการ คุณภาพและส่ิงแวดล้อม” 
โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษทั (Bureau Veritas 
Certification (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงไดรั้บการรับรองโดย United Kingdom Accreditation Services (UKAS) 
ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติท่ีมีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศองักฤษ และถือวา่เป็น
บริษทัน ้าแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บรองคุณภาพ ISO 9001:2000 
 
บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพครอบคลุมระบบงานต่างๆ ทั้งงานดา้นการตรวจสอบ การวางแผน
ธุรกิจ การบริหาร การจดัการ การปฏิบติัการ รวมทั้งการเงินและพสัดุ แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระบบ
ขอ้มูลท่ีภายในองคก์ร ซ่ึงท าใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัผา่นการ
รับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การด าเนินงานของบริษทัฯ มีการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี และไม่พบปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 
 การขยายพื้นท่ีการใหบ้ริการ   
บริษทัฯ ไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และขยายการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อขยายพื้นท่ีการ
ให้บริการให้ทัว่ถึง และเพียงพอต่อความตอ้งการใช้น ้ าในพื้นท่ีความรับผิดชอบของบริษทัฯ โดยศึกษาถึง
ความตอ้งการใชน้ ้าในแต่ละพื้นท่ีเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นการลงทุน ทั้งดา้นการปรับปรุงและขยาย
ระบบท่อส่งน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมและการพฒันาระบบท่อส่งน ้ าใหม่ อาทิ โครงการวางท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบ
ตาพุด เส้นท่ี 3 ซ่ึงโครงการขยายระบบท่อส่งน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมจะท าให้การจ่ายน ้ าในพื้นท่ีระยองจะมีศกัยภาพใน
การสูบจ่ายเพิ่มข้ึน พื้นท่ีท่องเท่ียวภาคใตต้อนล่าง สุราษฎร์ธานี กระบ่ี และภูเก็ต เป็นตน้ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบส่งน ้ าและการควบคุมค่าใช้จ่ายดา้นการผลิต บริษทัฯ ไดป้รับปรุงระบบ
สูบน ้าและวธีิการส่งน ้าอยูเ่สมอ เช่น 
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1. ปรับปรุงระบบสูบส่งน ้าใหส้ามารถสูบน ้าจากอ่างเก็บน ้าดอกกรายไปถึงปลายทางท่ีสัตหีบได ้โดยไม่
ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูบน ้าข้ึนไปสถานียกระดบัน ้าท่ีมาบตาพุด ท าใหส้ามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า
ลงไดอ้ยา่งมาก เป็นตน้ 
2. บริษทัฯ ได้จดัให้มีระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) อย่างต่อเน่ือง โดยมี
ทีมงานท่ีคอยตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบการสูบส่งน ้ าอย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัการสึกกร่อนของ
ระบบท่อ และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ประตูน ้า และมาตรวดัน ้า เป็นตน้ 
3. ติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองท่ีสถานีสูบน ้าดอกกราย ซ่ึงท าใหส้ามารถจ่ายน ้ าไดต้ลอดเวลาแมไ้ม่มี
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าในช่วง Peak load ไดจ้  านวนมากในกรณีท่ีตน้ทุนค่า
น ้ามนัเช้ือเพลิงต ่ากวา่ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าดว้ย 
 

(ข) ข้อได้เปรียบของบริษัทฯ เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขัน    
จากการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติจดัตั้งบริษทัเพื่อใหเ้ป็นผูด้  าเนินการพฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัใน
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก   ท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการซ้ือน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าของกรม
ชลประทาน ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าส่วนใหญ่ของภาคตะวนัออก เพื่อจ าหน่ายให้แก่การอุปโภคบริโภคและการ
อุตสาหกรรม     อยา่งไรก็ตาม   บริษทัฯ ไดพ้ฒันาการด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
พร้อมดว้ยสั่งสมประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ หรือจากวิกฤตภยัแลง้ในปี 2548 และปัญหาทางการเงิน  
จนเกิดเป็นความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการน ้ าและการเงิน  ได้รับความเช่ือถือและไวว้างใจจากลูกคา้ 
ชุมชน  นกัลงทุน โดยทั้งหมดช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของบริษทัในการขยายงานไดดี้กวา่ผูป้ระกอบการราย
อ่ืนๆ  
 
สรุปขอ้ไดเ้ปรียบหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทั 

1. เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งโดยภาครัฐ 2. ไดรั้บความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
การวางท่อและการบ ารุงรักษา 

3. มีประสบการณ์ท่ียาวนาน ความน่าเช่ือถือ  ตลอดจน
ความเช่ียวชาญ  จากการเป็นเอกชนรายแรกท่ีด าเนิน
ธุรกิจสูบส่งน ้าดิบ  

4. มีแหล่งน ้ าท่ีแน่นอนและเพียงพอเพื่อป้อนให้กับ
ผูใ้ชน้ ้ าของตน 

5. มีระบบการบริหารและควบคุมการจ่ายน ้ าท่ีแม่นย  า
และทนัสมยั เพื่อควบคุมปริมาณน ้ าสูญเสียในระบบ 
รวมทั้ งเพื่อควบคุมการสูบจ่ายน ้ าให้สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ า 

6. มีฐานการตลาดขนาดใหญ่ 

7. มีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง 8. มีศกัยภาพสูงในการขยายงาน 
 



                        

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 59 

 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

(ค) นโยบายราคา   
บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดอตัราค่าน ้าดิบเพื่อสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการ โดยการค านวณหาอตัราค่า
น ้าของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
1)  การค านวณหาอตัราค่าน ้าเฉล่ีย 

บริษทัฯ ก าหนดอตัราค่าน ้ าดิบแยกเป็นรายโครงการ โดยจะค านวณจากต้นทุนท่ีแทจ้ริงของแต่ละ
โครงการซ่ึงประกอบดว้ย เงินลงทุนโครงการ ตน้ทุนค่าน ้ าดิบ ตน้ทุนในการด าเนินงาน ค่าเช่า รวมทั้ง
เงินลงทุนในระบบท่อส่งน ้าในอนาคต  “นอกจากน้ี ครม.มีมติ  (6 สิงหาคม 2539) ให้บริษทัฯ พิจารณา
รวมค่าลงทุนในการบ าบดัน ้ าเสียเป็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงดว้ย   อยา่งไรก็ตาม นบัตั้งแต่เร่ิมด าเนินการจนถึง
ปัจจุบนั ยงัไม่มีรายจ่ายในด้านน้ีเกิดข้ึน บริษทัฯ จึงยงัมิได้รวมต้นทุนดังกล่าว  ซ่ึงในอนาคต หาก
บริษัทด า เนินการในด้านน้ี  จึงจะได้พิจารณาต่อไป  ทั้ ง น้ี  เพื่อให้เ กิดการบริหารต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ” 

อตัราค่าน ้าเฉล่ียซ่ึงค านวณจากตน้ทุนท่ีแทจ้ริงขา้งตน้ โดยแยกพิจารณา เป็น 2 วธีิ คือ  
1.1) ตน้ทุนส่วนเพิ่มโดยเฉล่ีย (Average Incremental Cost หรือ AIC) 

วิธีน้ีเป็นการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการท่ีอตัราส่วนลดประมาณ
ร้อยละ 15 แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉล่ียต่อหน่วยปริมาณน ้ าดิบท่ีจ าหน่ายในรอบระยะเวลา 30 ปี 
จากนั้น น าค่า AIC ท่ีไดม้าบวกส่วนเพิ่ม (Mark-up) อีกร้อยละ 20 จะไดอ้ตัราค่าน ้ าเฉล่ียส าหรับกรณี
ท่ี 1.1 

1.2) อตัราผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity Internal Rate of Return) 
โดยค านวณอตัราค่าน ้าเฉล่ียจากกระแสเงินสดสุทธิของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการ และรายรับจาก
การจ าหน่ายน ้าดิบในรอบระยะเวลา 30 ปี ท่ีให้อตัราผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินของส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของโครงการ มีค่าประมาณร้อยละ 15 ต่อปี 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

2) การก าหนดอตัราค่าน ้า 
จากแนวโน้มความตอ้งการใช้น ้ าท่ีเพิ่มสูงข้ึน จากการใช้น ้ าภาคอุตสาหกรรม และการใช้น ้ าภาคอุปโภค-
บริโภค ส่งผลกระทบต่อนโยบายการก าหนดอตัราค่าน ้ าในระยะยาว บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งทบทวน
นโยบายการก าหนดอตัราค่าน ้า สรุปผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงนโยบายราคาได ้ดงัน้ี 
 
1. นโยบายราคาปี 2549  2. ผลกระทบ  3. นโยบายราคาปี 2551 

1.1 แบ่งอตัราค่าน ้าตามพื้นท่ี
จ่ายน ้า 

1.2 ค่าน ้าภาคอุตสาหกรรม
ราคาสูงกวา่อุปโภค-
บริโภค (Cross 
Subsidize) 

 2.1 ปริมาณการใชน้ ้าดิบเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคมีปริมาณ
เพิ่มข้ึน 

2.2 โครงข่ายท่อส่งน ้าเช่ือมโยง
ติดต่อกนั ท าใหทุ้กพื้นท่ีมี
ตน้ทุนการสูบส่งน ้าเฉล่ีย
เท่ากนั 

2.3 การจ่ายน ้าตามแรงโนม้ถ่วง
ของโลก มีอตัราส่วนนอ้ยลง 
มีการสูบส่งน ้าขา้มพื้นท่ีมาก
ข้ึน 

2.4 ค่าใชจ่้ายในการเก็บน ้าส ารอง 
/ สูบจ่ายเพิ่มสูงข้ึน เช่น อ่าง
เก็บน ้าบางพระ, สระส ารอง
น ้าดิบส านกับก 

 2.1 ทุกพื้นท่ีใชอ้ตัราค่าน ้า
เดียวกนั ตามประเภทธุรกิจ 

2.2 แบ่งโครงสร้างราคาตาม
ปริมาณการใชน้ ้ารายใหญ่ 

           
ในด้านของบริษทัฯ เองคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 ได้พิจารณา
ช่วยเหลือภาระตน้ทุนค่าน ้ าดิบให้แก่ลูกคา้ จึงพิจารณาคงอตัราค่าน ้ าดิบในปี 2554 ไวก่้อน ทั้งน้ีบริษทัฯ จะ
พิจารณาสภาวะตน้ทุนการด าเนินงาน และผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อก าหนดอตัราค่าน ้ าหลงัจากปี 
2554 เป็นต้นไป นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้บริษัทฯ คิดส่วนลดเฉพาะผูใ้ช้น ้ าประปา
ประเภทท่ีอยู่อาศยัและราชการ ซ่ึงมีสัดส่วนการใช้น ้ า ประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้น ้ าประปา
ทั้งหมด ในอตัราค่าน ้ าดิบ  7.90 บาท/ลบ.ม. ประเภทผูใ้ช้น ้ าอ่ืนๆ  คิดอตัราค่าน ้ าดิบตามท่ีก าหนด คือ 9.25 
บาท/ลบ.ม. โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ประชาชนและหน่วยงานท่ีบริการน ้าสะอาดแก่ประชาชนดว้ย   
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

อตัราค่าน า้ 
ประเภทผู้ใช้น า้ 

ปี 2554 

1. อุปโภคบริโภค 9.25 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 9.25 
3. สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 10.25 
4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 11.25 

หมายเหตุ  
1. การก าหนดประเภทผูใ้ชน้ ้ า 
            ประเภท  1  :  อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ กิจการท่ีใชน้ ้ าดิบ เพ่ือผลิตน ้าประปาส่งใหก้ารประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หน่วยงาน

ราชการ รวมถึงชุมชนท่ีขาดแคลนน ้าสะอาด 
            ประเภท   2   :  นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ

นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน รวมถึงผูใ้ชน้ ้ าเดิม ซ่ึง กนอ. / กรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้นุญาตใหใ้ชน้ ้ าดิบก่อนการด าเนินงานของบริษทั 

 ประเภท  3   :   สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ท่ีด าเนินการโดยเอกชนเท่านั้น ไม่ไดร่้วมด าเนินงานกบั กนอ. ตามผูใ้ชน้ ้ าประเภท 2 

 ประเภท  4   :  โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ผูใ้ชน้ ้ าตามประเภท 3 
2. อตัราค่าน ้าตามประกาศฉบบัน้ี ใชส้ าหรับผูใ้ชน้ ้ าท่ีรับน ้าดิบจากบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือนเท่านั้น หากผูใ้ชน้ ้ าหยดุรับน ้าจาก

บริษทัฯ เกินกวา่ 2 เดือนต่อปี หรือรับน ้าไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณน ้าจดัสรรท่ีไดรั้บ หรือปริมาณท่ีตกลงไวใ้นแต่ละปี บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาซ้ือขายน ้าดิบ หรือคิดอตัราค่าน ้าดิบตามท่ีเห็นวา่สมควร  

3. การซ้ือขายน ้าดิบส าหรับผูข้อใชน้ ้ าท่ีไม่ไดท้  าสัญญากบับริษทัฯ ไวก่้อน รวมถึงผูใ้ชน้ ้ าท่ียกเลิกสัญญาไปแลว้ตามขอ้ 3 บริษทัฯ 
ถือวา่เป็นผูข้อใชน้ ้ าดิบชัว่คราว ซ่ึงบริษทัฯ จะก าหนดอตัราค่าน ้าตามปริมาณ และระยะเวลาท่ีตอ้งการใหส่้งจ่ายน ้าดิบ และจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายน ้าดิบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวนอตัราค่าน ้าดิบใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนการบริหาร และสูบจ่ายน ้าดิบตามสภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะนั้นๆ ไดต้ามสมควร 
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บริษทัฯ ไดท้บทวนการก าหนดราคาค่าน ้ าดิบส าหรับปี 2555 พบว่า ตน้ทุนในการด าเนินการสูบส่งน ้ าดิบได้
เพิ่มสูงข้ึนหลายประการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการปรับค่า Ft ตน้ทุนจากการเพิ่มศกัยภาพ
แหล่งน ้ า คณะกรรมการบริษทัฯนั้นได้เห็นชอบให้น าโครงสร้างอตัราค่าน ้ าดิบท่ีประกาศตั้ งแต่ปี 2551 
ส าหรับปี 2553-2555 ท่ีเคยชลอไว ้น ากลบัมาใชใ้หม่ส าหรับปี 2555-2557 ดงัแสดงในตารางขา้งล่างน้ี 

ประเภทผู้ใช้น า้ 
อตัราค่าใช้น า้ (บาท/ลบ.ม.) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. อุปโภคบริโภค 10.00 10.50 11.00 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 10.00 10.50 11.00 
3. สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 11.00 11.50 12.00 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 12.00 12.50 13.00 
หมายเหตุ  
5. การก าหนดประเภทผูใ้ชน้ ้ า 
            ประเภท  1  :  อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ กิจการท่ีใชน้ ้ าดิบ เพ่ือผลิตน ้าประปาส่งใหก้ารประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หน่วยงาน

ราชการ รวมถึงชุมชนท่ีขาดแคลนน ้าสะอาด 
            ประเภท   2   :  นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ

นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน รวมถึงผูใ้ชน้ ้ าเดิม ซ่ึง กนอ. / กรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้นุญาตใหใ้ชน้ ้ าดิบก่อนการด าเนินงานของบริษทั 

 ประเภท  3   :   สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ท่ีด าเนินการโดยเอกชนเท่านั้น ไม่ไดร่้วมด าเนินงานกบั กนอ. ตามผูใ้ชน้ ้ าประเภท 2 

 ประเภท  4   :  โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ผูใ้ชน้ ้ าตามประเภท 3 
6. อตัราค่าน ้าตามประกาศฉบบัน้ี ใชส้ าหรับผูใ้ชน้ ้ าท่ีรับน ้าดิบจากบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือนเท่านั้น หากผูใ้ชน้ ้ าหยดุรับน ้าจาก

บริษทัฯ เกินกวา่ 2 เดือนต่อปี หรือรับน ้าไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณน ้าจดัสรรท่ีไดรั้บ หรือปริมาณท่ีตกลงไวใ้นแต่ละปี บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาซ้ือขายน ้าดิบ หรือคิดอตัราค่าน ้าดิบตามท่ีเห็นวา่สมควร  

7. การซ้ือขายน ้าดิบส าหรับผูข้อใชน้ ้ าท่ีไม่ไดท้  าสัญญากบับริษทัฯ ไวก่้อน รวมถึงผูใ้ชน้ ้ าท่ียกเลิกสัญญาไปแลว้ตามขอ้ 3 บริษทัฯ 
ถือวา่เป็นผูข้อใชน้ ้ าดิบชัว่คราว ซ่ึงบริษทัฯ จะก าหนดอตัราค่าน ้าตามปริมาณ และระยะเวลาท่ีตอ้งการใหส่้งจ่ายน ้าดิบ และจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายน ้าดิบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวนอตัราค่าน ้าดิบใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนการบริหาร และสูบจ่ายน ้าดิบตามสภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะนั้นๆ ไดต้ามสมควร 

3.4.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
บริษัทฯ จ าหน่ายน ้ าดิบโดยตรงให้กับลูกค้าผ่านทางระบบท่อส่งน ้ าของบริษัทฯ ในลักษณะผู ้ค้าส่ง 
(Wholesaler) เป็นส่วนใหญ่ โดยลูกคา้ท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะซ้ือน ้ าจากบริษทัฯ เพื่อขายต่อให้กบัโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ส่วนการประปาจะซ้ือน ้าจากบริษทัฯ เพื่อไปผลิตน ้าประปาและจ าหน่ายน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่อไป ในการซ้ือขายน ้ าดิบบริษทัฯ มีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงในการใชห้รือซ้ือขายน ้ าดิบ
ระหวา่งบริษทัฯ ซ่ึงเป็น “ผูข้าย” กบั ผูใ้ชน้ ้ า/ผูซ้ื้อ แต่ละราย โดยจะมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
1) ไม่ก าหนดอายขุองสัญญา (ยกเวน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าระยอง จ ากดั ซ่ึงก าหนดอายสุัญญา 30 ปี)  



                        

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 63 

 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

2) ปริมาณน ้าดิบท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้จะมีการระบุปริมาณการใชน้ ้ าสูงสุดหรือปริมาณการใชน้ ้ าเฉล่ียของลูกคา้
แต่ละราย ปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายก าหนดปริมาณการใชน้ ้ าขั้นต ่ารายปี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ
จ่ายน ้าแต่ละปีใหแ้ม่นย  า และลดความผนัแปรจากการใชแ้หล่งน ้าทางเลือกของลูกคา้ดว้ย 
3) บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้าดิบตามท่ีเห็นสมควร 

ในปี 2554 ปริมาณจ าหน่ายน ้ าดิบเท่ากบั 261.55 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มข้ึนกว่าปี 2553 ประมาณร้อยละ 6.57 
เน่ืองจากผูใ้ช้น ้ าได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และการเงินโลก จึงท าให้ลดอตัราการผลิตกว่าปีท่ี   
ผา่นมา อยา่งไรก็ตามจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดจนการเร่ิมฟ้ืนตวัของตลาดโลกจึงท าให้
สภาวะการผลิต และการใช้น ้ าอุปโภคบริโภคตั้งแต่กลางปีมีแนวโน้มสูงข้ึน ทั้งน้ีอตัราค่าน ้ าของปี 2554 ก็
ส่งผลช่วยใหร้ายไดค้่าน ้าดิบเพิ่มกวา่ก่อนเป็น 2,381.77 ลา้นบาท เติบโตข้ึนกวา่ปีก่อนดว้ย 
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หมายเหต:ุ      ปริมาณน า้จ าหน่ายสะสม ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม หมายเหต:ุ      รายได้จ าหน่ายสะสม ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 

3.5 ลกัษณะของลูกค้า  
ลูกค้าหลักของบริษทัฯ มี 4 ประเภท คือ (1) อุปโภคบริโภค   (2) นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ    (3) สวน
อุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม (4) โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ   ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 
ในพื้นท่ีระยอง จะเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ส าหรับการจ าหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค นั้น เป็นการใชน้ ้ า
ของการประปาบา้นฉางและบจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ (กิจการประปาสัตหีบ) 

ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน า้ดิบแยกตามประเภทผู้ใช้น า้  พืน้ที่ระยอง 
(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 

ประเภทผูใ้ชน้ ้ า 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. การอุปโภคบริโภค 21.10 15.83% 186.08 15.17% 24.77 15.65% 215.74 14.83% 27.20 15.89% 236.94 15.06% 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 68.50 51.39% 633.64 51.65% 75.16 47.48% 695.20 47.80% 140.22 81.91% 1,297.03 82.43% 
3. สวนอุตสาหกรรม /     
เขตประกอบการ  

37.05 27.79% 343.82 28.03% 49.03 30.98% 454.84 31.27% 2.85 1.66% 29.17 1.85% 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 6.65 4.99% 63.24 5.15% 9.33 5.89% 88.54 6.09% 0.92 0.54% 10.38 0.66% 
รวม 133.30 100.00% 1,226.77 100.00% 158.29 100.00% 1,454.32 100.00% 171.19 100.00% 1,573.52 100.00% 

หมายเหตุ : 
1. ผูใ้ชน้ ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภครายใหญ่ ประกอบดว้ย การประปาบา้นฉาง, บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ (กิจการประปาสัตหีบ), เทศบาล
มาบข่า และ โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

2. ผูใ้ชน้ ้ าของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รายใหญ่ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.มาบตาพุด) 
3. ผูใ้ชน้ ้ าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่  นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก,  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย,  
นิคมอุตสาหกรรม RIL 1996 และ บจ.สุขมุวทิ อินเตอร์ ดิเวลลอปเมน้ท์ 
4. ผูใ้ชน้ ้ าประเภทโรงงานทัว่ไปรายใหญ่ ไดแ้ก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าระยอง, บมจ.ปตท. และ บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป 

ส าหรับลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในพื้นท่ีชลบุรี ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อน าไปใชใ้นการอุปโภค
บริโภครองลงมา ไดแ้ก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.แหลมฉบงั) 

ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน า้ดิบแยกตามประเภทผู้ใช้น า้ของบริษัทฯ พืน้ที่ชลบุรี 
(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 

ประเภทผูใ้ชน้ ้ า 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 
1. การอุปโภคบริโภค 54.58 73.36% 475.35 72.06% 42.53 71.57% 370.45 70.19% 47.67 70.52% 415.22 69.20% 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 7.66 10.29% 70.82 10.74% 8.04 13.53% 74.37 14.09% 19.73 29.18% 182.47 30.41% 
3. สวนอุตสาหกรรม /        

เขตประกอบการ  
2.62 3.52% 24.61 3.73% 2.41 4.05% 22.36 4.24% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 9.54 12.83% 88.84 13.47% 6.45 10.85% 60.60 11.48% 0.20 0.30% 2.30 0.38% 
รวม 74.39 100.00% 659.62 100.00% 59.43 100.00% 527.79 100.00% 67.60 100.00% 599.99 100.00% 

หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภครายใหญ่ ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย การประปาแหลมฉบงั, การประปาพทัยา, การ
ประปาชลบุรี และ การ   ประปาศรีราชา 
2. ผูใ้ชน้ ้ าของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รายใหญ่ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั (กนอ.แหลมฉบงั) 
3. ผูใ้ชน้ ้ าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่  บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง และนิคมอุตสาหกรรมป่ิน
ทอง 1 และ 2 
4. ผูใ้ชน้ ้ าประเภทโรงงานทัว่ไป ไดแ้ก่ บมจ.ไทยออยล,์ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และ บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  

ส าหรับลูกคา้ของบริษทัฯ ในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวนิ มี 10 ราย โดยลูกคา้รายส าคญั ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมกลุ่ม
เหมราช, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี, นิคมอุตสาหกรรมจีเคแลนด์, บจ.ไทยเนชัน่แนล พาวเวอร์, โรงกรองน ้า
หนองกลางดง และ บจ.ยนิูเวอร์แซลยทิูลิต้ีส์ (กิจการประปาบ่อวนิ) 

ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน า้ดิบแยกตามลกัษณะผู้ใช้น า้ของบริษัทฯ พืน้ที่ปลวกแดง-บ่อวนิ 
(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 

  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ประเภทผูใ้ชน้ ้ า ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

1.  การอุปโภคบริโภค 1.19 10.06% 10.60 9.67% 9.17 40.66% 79.85 39.17% 6.85 33.28% 59.66 31.90% 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 13.54 65.79% 125.27 66.98% 
3. สวนอุตสาหกรรม /                

เขตประกอบการ  
9.12 76.91% 84.40 77.03% 11.73 52.03% 108.52 53.23% 0.06 0.29% 0.62 0.33% 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 1.54 13.03% 14.57 13.30% 1.65 7.31% 15.49 7.60% 0.13 0.63% 1.46 0.78% 
รวม 11.86 100.00% 109.57 100.00% 22.55 100.00% 203.86 100.00% 20.58 100.00% 187.02 100.00% 

หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ไดแ้ก่ โรงกรองน ้าหนองกลางดง 
2. ผูใ้ชน้ ้ าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่  กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ประกอบดว้ย นิคม
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

อุตสาหกรรมชลบุรี, นิคม  อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

3. ผูใ้ชน้ ้ าประเภทโรงงานทัว่ไป ไดแ้ก่ บจ.ไทยเนชัน่แนล พาวเวอร์ 

 ส าหรับพื้นท่ีฉะเชิงเทรา มีลูกคา้ จ  านวน 7 ราย ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
, การประปาบางปะกง, การประปาฉะเชิงเทรา, บจ.โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย,  บจ.บีพีเค พาวเวอร์ซพัพลาย 
และ บมจ.วนิโคสท ์อินดสัเตรียล พาร์ค 
ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน า้ดิบแยกตามลกัษณะผู้ใช้น า้ของบริษัทฯ พืน้ทีบ่ริเวณฉะเชิงเทรา  

(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 

ประเภทผูใ้ชน้ ้ า 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 
1. การอุปโภคบริโภค - 0.00% - 0.00% 4.00 77.32% 43.82 73.83% 1.06 49.75% 9.26 44.52% 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.21 9.67% 1.91 9.19% 
3. สวนอุตสาหกรรม /            
เขตประกอบการ  

0.83 71.43% 8.09 68.51% 0.48 9.37% 4.60 9.75% 0.13 5.99% 1.31 6.30% 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 0.33 28.57% 3.72 31.49% 0.69 13.31% 7.74 16.42% 0.74 34.60% 8.32 39.99% 
รวม 1.16 100.00% 11.81 100.00% 5.17 100.00% 47.16 100.00% 2.14 100.00% 20.81 100.00% 

หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ไดแ้ก่ การประปาบางปะกง 
2. ผูใ้ชน้ ้ าประเภทสวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ ไดแ้ก่  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
3. ผูใ้ชน้ ้ าประเภทโรงงานทัว่ไป รายใหญ่ ไดแ้ก่ บจ.โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย, บจ.บีพีเคพาวเวอร์ซพัพลาย และ บมจ.วนิโคส์ อินดสั
เตรียล พาร์ค 

 
- รายช่ือลูกค้าบริเวณพืน้ที่ระยอง ทีม่ีสัดส่วนปริมาณการซ้ือขายเกนิกว่าร้อยละ 30  

                                                                                                                     (ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 

รายช่ือ 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 633.64 31.56 695.20 31.13 718.67 30.17 

 
จากขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ พื้นท่ีท่ีบริษทัฯ บริหารระบบท่อส่งน ้ าอยูใ่นปัจจุบนัมีลูกคา้รายใหญ่ ไดแ้ก่  การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการประปาส่วนภูมิภาค  ส าหรับลูกคา้รายอ่ืนๆ ของบริษทัฯ มีทั้งสวน
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
บริษทัฯ เช่นกนั เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้
เสมอมา และบริษทัฯ ยงัมีความพยายามท่ีจะพฒันาและปรับปรุงบริการของบริษทัฯ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งข้ึน ส าหรับโอกาสท่ีบริษัทฯ จะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่มีความเป็นไปได้น้อย 
เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้าดิบแต่เพียงผูเ้ดียวในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
อีกทั้งลูกคา้รายใหญ่ทั้ง 3 รายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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3.6 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ  

 
3.6.1 แหล่งน า้ดิบและสิทธิในการซ้ือน า้ 
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้ใช้น ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้   อ่างเก็บน ้ าดอกกราย    อ่าง
เก็บน ้ าหนองปลาไหล  อ่างเก็บน ้ าบางพระ  และคลองนครเน่ืองเขต ของกรมชลประทานโดยมีระยะเวลา  
5  ปี (ดงัรายละเอียดสรุปสัญญา/สัมปทานในส่วนลกัษณะบริการ) ซ่ึงบริษทัฯ สามารถขอต่ออายุหนงัสือ
อนุญาตไดโ้ดยท าหนงัสือไปยงักรมชลประทานก่อนหมดอายไุม่นอ้ยกวา่ 60 วนั    

ในดา้นราคาน ้าดิบท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากอ่างเก็บน ้ าของกรมชลประทานนั้น บริษทัฯช าระค่าน ้ าดิบตามอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2518) ลงนามโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีเรียกเก็บค่าชลประทานจากผูใ้ชน้ ้ าจากทางน ้ าชลประทาน เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือ
กิจการอ่ืนใน หรือนอกเขตชลประทาน 5 อตัราน้ีเป็นอตัราเดียวกบัท่ีกรมชลประทาน ขายให้แก่ผูใ้ชน้ ้ าทัว่
ประเทศ และการเปล่ียนแปลงราคาค่าน ้ าดิบจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
อนาคต อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลในอดีตท่ีผา่นมา กรมชลประทานยงัไม่เคยมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้ า
นบัตั้งแต่มีการออกประกาศฉบบัดงักล่าว 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา    บริษทัฯ ซ้ือน ้าดิบจากกรมชลประทาน ตามรายการดงัน้ี 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ปริมาณ      
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

225,486,766 112,743,383 243,975,160 121,987,580 269,329,109 134,664,555 

                                                           
5  กรมชลประทานเรียกเก็บคา่ชลประทานเป็นรายเดือนจากผู้ ใช้น า้จากทางน า้ชลประทานในอตัรา  ดงันี ้
 - ส าหรับ 50,000 ลบ.ม.แรก ลบ.ม.ละ 20 สตางค์ 
 - สว่นที่เกิน 50,000 ลบ.ม. แตไ่มเ่กิน 100,000 ลบ.ม. ลบ.ม.ละ 30 สตางค์ 
 - สว่นที่เกิน 100,000 ลบ.ม. ลบ.ม.ละ 50 สตางค์     ทัง้นี ้เศษของลบ.ม.ให้ถือเป็นหนึ่งลบ.ม. 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

ในช่วงกลางปี 2548 ไดเ้กิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนน ้ าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมข้ึนในพื้นท่ี
จงัหวดัชลบุรีและระยอง เน่ืองจาก พื้นท่ีดงักล่าวประสบกบัภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 ซ่ึง
ปกติเป็นเดือนท่ีฝนตกสูงสุดในรอบปี ท าให้อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าหลกัมีปริมาณน ้ า
เก็บกกัต ่ากว่าเกณฑ์ปกติประมาณ 50 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าตน้ทุนท่ีมีอยู่ทั้งหมด เพียงพอต่อการใช้น ้ า
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2548  ซ่ึงเป็นช่วงตน้ฤดูฝนซ่ึงปกติจะมีฝนตกปริมาณค่อนขา้งสูง แต่ปรากฏว่า
เหตุการณ์ฝนแลง้ไดเ้กิดต่อเน่ืองออกไปยาวนานจนถึงเดือนสิงหาคม กระทัง่ปลายเดือนสิงหาคมจึงเร่ิมมี
ฝนตกตามปกติจนท าใหป้ริมาณน ้าเขา้สู่ภาวะปกติในเดือนกนัยายน 2548 

   
รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญัมากกบัการแกไ้ขปัญหาขาดแคลนน ้ าในปี 2548   โดยมอบหมายให้บริษทัฯ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัท าการแกไ้ขปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว   เพื่อให้มีน ้ า
เพียงพอต่อการใช้น ้ าระยะยาว  ซ่ึงผลจากการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพของทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ขา้มพน้วิกฤตในปี 2548 ไดอ้ย่างปลอดภยั  ส่งผลให้ความเช่ือมัน่กลบัคืนมา
ดว้ยความรวดเร็ว พร้อมกนัน้ี  เพื่อป้องกนัภยัแลง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอี้กในอนาคต บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า
ระบบป้องกนัภยัแลง้ โดยประกอบดว้ย ระบบเฝ้าระวงัและมาตรการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้   การจดัหาแหล่ง
น ้ าส ารอง   การติดตั้งระบบสูบน ้ ากลบั  การพฒันาอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็กและการจดัการดา้นอุปสงค ์
(Demand Side Management)  
 
อน่ึง  ส าหรับในดา้นคุณภาพของน ้ าดิบนั้น โดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ยกเวน้ในบางฤดูกาลจะมี
ปัญหาดา้นความขุ่นของน ้ าในอ่างเก็บน ้ า อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นความขุ่นของน ้ า 
โดยการระบายตะกอนท่ีตกคา้งออกจากท่อส่งน ้ า รวมทั้งเปล่ียนระดบัสูบน ้ าจากอ่างเก็บน ้ า เพื่อให้ไดน้ ้ าท่ี
มีคุณภาพดีข้ึน   นอกจากน้ีน ้ าดิบท่ีลูกคา้ของบริษทัฯ  ทั้งท่ีน าน ้ าไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรม  และการ
อุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์คุณภาพท่ียอมรับได้  เน่ืองจากลูกค้าจะต้องน าน ้ าดิบดังกล่าวไปผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าอีกขั้นหน่ึงก่อนน าน ้าไปใชป้ระโยชน์ 
 
3.6.1.1 ผลของฤดูกาลทีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ  
บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบของฤดูกาลต่อการด าเนินธุรกิจบา้ง เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นการ
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า ดงันั้นความตอ้งการใช้น ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแลง้ 
จะค่อนข้างสูงกว่าปกติ ส าหรับความต้องการใช้น ้ าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากฤดูกาลมากนกั อยา่งไรก็ดี ลูกคา้บางรายจะมีการขดุสระเก็บน ้าเป็นของตนเอง จึงสามารถเก็บ
กกัน ้ าฝนไวใ้นสระเก็บน ้ าเพื่อทดแทนการใชน้ ้ าจากบริษทัฯ ไดท้  าให้ลดการใชน้ ้ าจากบริษทัฯ ไดบ้างส่วน
ในช่วงฤดูฝน 
ในส่วนของผลกระทบของฤดูกาลท่ีมีต่อวตัถุดิบของบริษทัฯ ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามาก ส่วน
ในช่วงฤดูแล้งซ่ึงไม่มีน ้ าฝนตกลงมาเติมปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ า ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าจะลดลง 
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เน่ืองจากการใชน้ ้าของผูใ้ชน้ ้ า อยา่งไรก็ตาม  จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน
น ้าเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภาพและตารางเปรียบเทียบอุปสงคแ์ละอุปทานต่อไปน้ี 
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อ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล  
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อ่างเกบ็น า้หนองค้อ   
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ตารางเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานของน า้ดิบในพืน้ที่ที่บริษัทฯ ด าเนินการ ในปัจจุบัน 
 
พื้นท่ีระยอง  

 
อุปสงค ์ 
การใชน้ ้ า6 

(ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

อุปทาน  
ปีบญัชี แหล่งน ้า ระบบท่อส่งน ้า 

 อ่างเก็บน ้า ปริมาณน ้าโดยเฉล่ียท่ีใชง้านได ้7 
(ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

ระบบท่อส่งน ้า ความสามารถในการจ่ายน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

2548/2549 116.82 ดอกกราย 
 

หนองปลาไหล 

146.57 
 

126.31 

ดอกกราย-มาบตาพุด และ 
มาบตาพุด-สัตหีบ 

หนองปลาไหล-มาบตาพุด 

100.00 
 

100.00 
2549/2550 128.79 ดอกกราย 

 
หนองปลาไหล 

146.57 
 

126.31 

ดอกกราย-มาบตาพุด และ 
มาบตาพุด-สัตหีบ 

หนองปลาไหล-มาบตาพุด 

100.00 
 

100.00 
2550/2551 125.35 ดอกกราย 

 
หนองปลาไหล 

146.57 
 

126.31 

ดอกกราย-มาบตาพุด และ 
มาบตาพุด-สัตหีบ 

หนองปลาไหล-มาบตาพุด 

100.00 
 

100.00 
2552 133.67 ดอกกราย 

 
หนองปลาไหล 

146.57 
 

126.31 

ดอกกราย-มาบตาพุด และ 
มาบตาพดุ-สัตหีบ 

หนองปลาไหล-มาบตาพุด 

100.00 
 

100.00 
2553 157.92 ดอกกราย 

 
หนองปลาไหล 

146.57 
 

126.31 

ดอกกราย-มาบตาพุด และ 
มาบตาพุด-สัตหีบ 

หนองปลาไหล-มาบตาพุด 

100.00 
 

100.00 
2554 171.18 ดอกกราย 

 
หนองปลาไหล 

146.57 
 

126.31 

ดอกกราย-มาบตาพุด และ 
มาบตาพุด-สัตหีบ 

หนองปลาไหล-มาบตาพุด 

100.00 
 

100.00 

                                                           
6  ท่ีมา: ตวัเลขปริมาณการจ่ายน า้จริงของบริษัทฯ ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึง่ปริมาณอุปสงค์การใช้น า้ท่ีสงูกว่าความสามารถในการจ่ายน า้ของอ่างเก็บน า้หนองค้อ 

เป็นการสบูสง่น า้จากอ่างเก็บน า้หนองปลาไหลผ่านระบบทอ่สง่น า้หนองปลาไหล-หนองค้อ 
7  ท่ีมา: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รายงานการศกึษาแผนหลกัการน าระบบท่อส่งน า้ในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก โดยตวัเลขปริมาณน า้เฉลี่ยท่ีใช้

งานได้ค านวณจากข้อมลูปริมาณน า้ไหลเข้าอ่างฯ ในอดีตของอ่างเก็บน า้นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ตวัเลขดงักลา่ว ยงัไม่ได้รวมถึงปริมาณน า้เดิมท่ีมีอยู่ในอ่างฯ  
ซึง่สามารถน ามาใช้งานได้เพิ่มเตมิ 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

พื้นท่ีชลบุรี  
 

อุปสงค ์
การใชน้ ้ า 

(ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

อุปทาน 
ปีบญัชี แหล่งน ้า ระบบท่อส่งน ้า 

 อ่างเก็บน ้า ปริมาณน ้าโดยเฉล่ียท่ีใชง้านได ้
(ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

ระบบท่อส่งน ้า ความสามารถในการจ่ายน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

2548/2549 52.92 หนองคอ้ 
 

หนองปลาไหล 

15.78 
 

126.31 

หนองคอ้-แหลมฉบงั และ 
แหลมฉบงั-พทัยา 

หนองคอ้-แหลมฉบงั2* 

 
80.00 

2549/2550 64.29 หนองคอ้ 
 

หนองปลาไหล 

15.78 
 

126.31 

หนองคอ้-แหลมฉบงั 
และ แหลมฉบงั-พทัยา 
หนองคอ้-แหลมฉบงั2* 

 
80.00 

2550/2551 70.92 หนองคอ้ 
 

หนองปลาไหล 

15.78 
 

126.31 

หนองคอ้-แหลมฉบงั และ 
แหลมฉบงั-พทัยา 

หนองคอ้-แหลมฉบงั2* 

 
80.00 

2552 63.90 หนองคอ้ 
 

หนองปลาไหล 

15.78 
 

126.31 

หนองคอ้-แหลมฉบงั และ 
แหลมฉบงั-พทัยา 

หนองคอ้-แหลมฉบงั2* 

 
80.00 

2553 59.28 หนองคอ้ 
 

หนองปลาไหล 

15.78 
 

126.31 

หนองคอ้-แหลมฉบงั และ 
แหลมฉบงั-พทัยา 

หนองคอ้-แหลมฉบงั2* 

 
80.00 

2554 67.57 หนองคอ้ 
 

หนองปลาไหล 

15.78 
 

126.31 

หนองคอ้-แหลมฉบงั และ 
แหลมฉบงั-พทัยา 

หนองคอ้-แหลมฉบงั2* 

 
80.00 

 
พื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวนิ 

 
อุปสงค ์
การใชน้ ้ า 

(ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

อุปทาน 
ปีบญัชี แหล่งน ้า ระบบท่อส่งน ้า 

 อ่างเก็บน ้า ปริมาณน ้าโดยเฉล่ียท่ีใชง้านได้
(ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

ระบบท่อส่งน ้า ความสามารถในการจ่ายน ้า
(ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

2548/2549 20.73 หนองปลาไหล 126.31 หนองปลาไหล - หนองคอ้ 78.00 

2549/2550 17.20 หนองปลาไหล 126.31 หนองปลาไหล - หนองคอ้ 78.00 

2550/2551 18.15 หนองปลาไหล 126.31 หนองปลาไหล - หนองคอ้ 78.00 

2552 17.50 หนองปลาไหล 126.31 หนองปลาไหล - หนองคอ้ 78.00 

2553 22.53 หนองปลาไหล 126.31 หนองปลาไหล - หนองคอ้ 78.00 

2554 20.58 หนองปลาไหล 126.31 หนองปลาไหล - หนองคอ้ 78.00 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

พื้นท่ีฉะเชิงเทรา 
 

อุปสงค ์
การใชน้ ้ า 

(ลา้น ลบ.ม. ต่อปี) 

อุปทาน  
ปีบญัชี แหล่งน ้า ระบบท่อส่งน ้า 

 แม่น ้า ปริมาณน ้าโดยเฉล่ียท่ีใชง้านได้
(ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

ระบบท่อส่งน ้า ความสามารถในการจ่ายน ้า
(ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

2548/2549 8.89 บางปะกง > 7,840 ฉะเชิงเทรา 65.00 

2549/2550 8.81 บางปะกง > 7,840 ฉะเชิงเทรา 65.00 

2550/2551 9.49 บางปะกง > 7,840 ฉะเชิงเทรา 65.00 

2552 6.20 บางปะกง > 7,840 ฉะเชิงเทรา 65.00 

2553 5.17 บางปะกง > 7,840 ฉะเชิงเทรา 65.00 

2554 2.14 บางปะกง > 7,840 ฉะเชิงเทรา 65.00 

 
3.6.2 ความสามารถในการจ่ายน า้และปริมาณการจ่ายน า้จริง  
ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการบริหารทรัพยสิ์นท่อส่งน ้ าหลกัในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก โดย ณ 
31 ธนัวาคม 2554 มีความยาวของท่อส่งน ้าทั้งส้ิน  339.5 กม. ซ่ึงมีความสามารถสูบส่งน ้ารวมประมาณ 473 
ล้าน ลบ.ม. ดงัตารางแสดงระบบท่อส่งน ้า  
 

ระบบท่อส่งน ้า 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
ของท่อส่งน ้า (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งน ้า  (กม.) 

ความสามารถในการส่งจ่ายน ้า 
ในพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 8*  (ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

พืน้ที่หนองปลาไหล – ดอกกราย - มาบตาพุด  - สัต

หีบ 
 96.4 200 

- สายดอกกราย-มาบตาพุด 1,350 26.0  
- สายหนองปลาไหล-มาบตาพุด 1,500 

1,350 
12.7 
18.0 

 

- สายมาบตาพุด-สัตหีบ 900 8.2  
 700 14.1  
-  สายแม่น ้าระยอง-มาบข่า 900 17.1  
-  ท่อแยกจ่ายน ้าเทศบาลต าบลมาบข่า 
 
 

200 0.3 
 

    

                                                           
* ความสามารถในการสง่จ่ายน า้ดบิคดิท่ี 24 ชัว่โมงตอ่วนั ณ อตัราการไหล (Flow Rate) ของระบบในปัจจบุนั เช่น ระบบทอ่สง่น า้ในพืน้ท่ีหนองค้อ-แหลม

ฉบงั-พทัยา-บางพระ ซึง่ใช้แรงโน้มถ่วงในการสง่จ่ายน า้จะหมายถงึ ความสามารถในการไหลของน า้ผ่านระบบทอ่ตลอด 24 ชัว่โมง โดยอาศยัเพียงแรง
โน้มถ่วงของโลกเป็นแรงขบัเคลื่อนการไหลของน า้ สว่นระบบทอ่สง่น า้ในพืน้ท่ีดอกกราย-มาบตาพดุ-สตัหีบซึง่ใช้เคร่ืองสบูน า้ในการสง่จ่ายน า้ จะหมายถงึ 
ความสามารถในการไหลของน า้ผ่านระบบทอ่ตลอด 24 ชัว่โมง โดยอาศยัก าลงัของเคร่ืองสบูน า้ของระบบในปัจจุบนั 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

ระบบท่อส่งน ้า 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
ของท่อส่งน ้า (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งน ้า  (กม.) 

ความสามารถในการส่งจ่ายน ้า 
ในพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 8*  (ลา้น ลบ.ม.ต่อปี) 

พืน้ที่หนองค้อ-แหลมฉบัง-พทัยา-บางพระ  70.4 80 
- สายหนองคอ้-แหลมฉบงั ระยะที่ 1 1,000 10.7  
 900 3.4  
- สายแหลมฉบงั-พทัยา 600 15.0  
- สายแหลมฉบงั-โรงกรองน ้าบางพระ 2 700 8.0  
- สายหนองคอ้-แหลมฉบงั ระยะที่ 2 1,200 10.7  

-  1,000 3.4  
- สายอ่างฯ บางพระ-โรงกรองน ้าบางพระ 1 500 3.6  
- สายอ่างฯ บางพระ-โรงกรองน ้าบางพระ 2 710 4.1  
- ท่อเช่ือมท่อส่งน ้าบางปะกง/ชลบุรี-โรงกรองน ้า
บางพระ 2 

700 0.9  

- สาย หนองปลาไหล-หนองคอ้ By-Pass 1 900 3.1  
- สาย หนองปลาไหล-หนองคอ้ BY-Pass 2 800 7.5  

พืน้ที่หนองปลาไหล-หนองค้อ  52.5 78 

- สายหนองปลาไหล-หนองคอ้ 
 

1,350 
900 

39.9 
4.5 

 

- ท่อแยกจ่ายน ้าโรงกรองน ้าหนองกลางดง 500    8.1  
พืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  60.1 65 
- ท่อส่งน ้าฉะเชิงเทรา 1,500 15.6  
 1,350 18.1  
 1,000 6.4  
 700 5.7  
 710 4.0  
 630 8.9  
- ท่อเช่ือมสถานีสูบน ้าฉะเชิงเทรา - สระส ารองน ้า
ดิบฉะเชิงเทรา 1,500 0.4 

 

 1,350 0.5  
 700 0.1  
 160 0.4  
- ระบบท่อบางปะกง-ชลบุรี 1,400 53.0 50 

 1,200 0.9  
 1,000 1.0  

- ท่อเช่ือมสระส ารองน ้าดิบส านกับก 700 2.2  
- ท่อแยกจ่ายน ้าโรงกรองน ้าประปาศรีราชา 800 3.0  
 900 0.7  

รวม  339.5 473.00 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

ทั้งน้ี ในปี 2554 บริษทับริหารระบบท่อส่งน ้ าดิบครอบคลุม 4 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีหนองปลาไหล-ดอกกราย-มาบ
ตาพุด-สัตหีบ พื้นท่ีหนองค้อ-แหลมฉบัง-พัทยา-บางพระ พื้นท่ีหนองปลาไหล – หนองค้อ และพื้นท่ี
ฉะเชิงเทรา โดยระบบท่อส่งน ้าในทั้ง 3 พื้นท่ี    มีความสามารถในการจ่ายน ้า  และปริมาณการจ่ายน ้าจริง ดงัน้ี  
 
 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ความสามารถในการจ่ายน ้าเฉล่ีย (ลา้น ลบ.ม.ต่อปี)    

พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-ดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 200.00 200.00 200.00 
พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ 80.00 80.00 80.00 
พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-หนองคอ้ 78.00 78.00 78.00 
พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 65.00 65.00 65.00 

ปริมาณการจ่ายน ้าจริง (ลา้น ลบ.ม.)    
พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-ดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 133.67 157.92 171.18 
พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ 63.90 59.28 67.57 
พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-หนองคอ้ 17.50 22.53 20.58 
พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 6.20 5.17 2.14 

ปริมาณการจ่ายน ้าจริงเทียบกบัความสามารถในการจ่ายน ้า
เฉล่ีย (ร้อยละ) 

   

พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-ดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 66.84 78.96 85.59 
พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ 79.88 74.10 84.46 
พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-หนองคอ้ 22.44 28.88 26.38 
พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 9.54 7.95 3.29 

อตัราเพ่ิม (ลด) ของปริมาณการจ่ายน ้าจริง (ร้อยละ) (เทียบกบั2550/2551) (เทียบกบั2552) (เทียบกบั2553) 
 พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-ดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 3.72 18.14 8.40 
 พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ -11.41 -7.23 13.98 
 พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-หนองคอ้ -3.90 28.74 -8.66 
         พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา -26.89 -16.61 -59.61 
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บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

3.6.3 ขั้นตอนและเทคโนโลยีในการด าเนินงาน  
3.6.3.1  ขั้นตอนในการด าเนินงาน   
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันาและบริหารทรัพยากรน ้าและระบบท่อส่งน ้า และประกอบธุรกิจรอง
ในการใหค้  าปรึกษาดา้นวศิวกรรมแก่ลูกคา้ โดยสามารถแบ่งการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดเ้ป็น  3 ลกัษณะ คือ 
1) การพฒันาระบบท่อส่งน ้ า ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบท่อส่งน ้ าใหม่เพื่อขยายพื้นท่ีการให้บริการ
ของบริษทัฯ และสามารถแบ่งตามประเภทของระบบท่อส่งน ้าได ้2 ระบบ คือ 

  1.1) ระบบท่อส่งน ้าท่ีไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการส่งจ่ายน ้า 
  1.2) ระบบท่อส่งน ้าท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการส่งจ่ายน ้า 

2) การบริหารทรัพยากรน ้ าและระบบท่อส่งน ้ า เป็นขั้นตอนในการบริหารระบบท่อส่งน ้ าท่ีบริษัทฯ 
พฒันาข้ึนหรือระบบท่อส่งน ้ าท่ีบริษทัฯ รับโอนมาจากหน่วยราชการอ่ืน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน ้ า
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด       ปัจจุบนั บริษทัฯ บริหารท่อส่งน ้าใน  4 พื้นท่ี คือ 

2.1) พื้นท่ีหนองปลาไหล-ดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 
2.2) พื้นท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ 
2.3) พื้นท่ีหนองปลาไหล-หนองคอ้ 
2.4) พื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3) การใหค้  าปรึกษาดา้นวศิวกรรมแก่ลูกคา้  
โดยการด าเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละส่วนขา้งตน้ มีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

การพฒันาระบบท่อส่งน ้า 
การพฒันาระบบท่อส่งน ้ าเร่ิมจากบริษทัฯ จะท าการพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงอุปสงคก์ารใชน้ ้ า และความขาด
แคลนน ้ าของแต่ละพื้นท่ี โดยมุ่งเน้นบริเวณท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น นิคม
อุตสาหกรรม หรือบริเวณท่ีมีความตอ้งการน ้าเพื่ออุปโภคบริโภคสูง หลงัจากนั้นบริษทัฯ จะวา่จา้งบริษทั
ผูเ้ช่ียวชาญท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

ส าหรับระบบท่อส่งน ้าในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ ตามสภาพภูมิประเทศท่ีจะท า
การวางระบบ ดงัน้ี 

 1.1) ระบบท่อส่งน ้าท่ีไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการส่งจ่ายน ้า   
ระบบน้ีจะเป็นระบบท่ีส่งจ่ายน ้ าโดยแรงโนม้ถ่วงของโลก (Gravity) เพียงอยา่งเดียว  ซ่ึงใชส้ าหรับ
การส่งจ่ายน ้ าจากแหล่งน ้ าท่ีอยู่ในภูมิประเทศซ่ึงเป็นท่ีสูงไปยงัสถานีรับน ้ าปลายทางท่ีตั้งอยูใ่นท่ีต ่า      
โดยมีหลกัการท างาน คือ     เม่ือเปิดประตูน ้ า  น ้ าจะไหลผ่านเขา้สู่ระบบท่อส่งน ้ าและไหลไปยงั
สถานีรับน ้ าปลายทางโดยตรง โดยจะมีอุปกรณ์หลักคือ ประตูน ้ า ท่อส่งน ้ า และสถานีรับน ้ าท่ี
ปลายทาง 
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1.2) ระบบท่อส่งน ้าท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบจ่ายน ้า  
ระบบน้ีมีหลกัการท างาน  คือ  สถานีสูบน ้ าจะสูบน ้ าจากแหล่งน ้ า (อ่างเก็บน ้ า) ไปยงัสถานียกระดบั
น ้ าซ่ึงมีความสูงมากกวา่สถานีรับน ้ าปลายทาง โดยสถานียกระดบัน ้ าจะท าหนา้ท่ีควบคุมแรงดนัของ
น ้ าในการส่งน ้ าต่อไปยงัสถานีรับน ้ าปลายทางโดยแรงโน้มถ่วงของโลก   และอาจจะมีการติดตั้ง
สถานีรับน ้ าข้ึนระหว่างทางเพื่อสูบน ้ าไปยงัสถานียกระดบัน ้ าเป็นช่วง ๆ เพื่อเพิ่มแรงดนัของน ้ าใน
กรณีท่ีท่อส่งน ้ ามีความยาวกวา่ปกติ ส าหรับอุปกรณ์หลกัของระบบน้ีจะประกอบดว้ย    สถานีสูบน ้ า
ท่อส่งน ้า  สถานียกระดบัน ้า (Head Tank)  และสถานีรับน ้าปลายทาง 

ระบบท่อส่งน ้ า 2 ระบบขา้งตน้ จะมีความคลา้ยคลึงกนั แตกต่างเพียงระบบท่อส่งน ้ าท่ีใช้พลงังาน
ไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์มากกว่าระบบท่อส่งน ้ าท่ีใช้แรงโน้มถ่วง เช่น  สถานีสูบน ้ า  สถานียกระดบัน ้ า  
และระบบควบคุมท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่  เป็นตน้ 

การวางระบบท่อส่งน ้ าจะเร่ิมตน้จากการศึกษาศกัยภาพของแหล่งน ้ าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะสามารถ
พฒันาไดใ้นอนาคต  โดยบริษทัฯ จะพิจารณาระยะทาง คุณภาพของแหล่งน ้ า และปริมาณน ้ าของแหล่ง
น ้ านั้นท่ีจะสามารถจดัสรรให้กบับริษทัฯ หลงัจากนั้นจึงจะศึกษาทางเลือกในการก าหนดแนววางท่อส่ง
น ้ าท่ีตั้ งสถานีสูบน ้ าต่าง ๆ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการวางท่อส่งน ้ า นอกจากน้ียงัต้องพิจารณา
เปรียบเทียบระยะความยาวท่อ และราคาระบบท่อพร้อมท่ีดินของสถานีสูบน ้ าอีกดว้ย ในการพิจารณา
แนวท่อน ้ าดิบจากสถานีสูบจ่ายน ้ าหรือจุดรับน ้ าดิบไปยงัจุดท่ีตอ้งการน ้ า และสถานีรับน ้ าปลายทาง จะ
ศึกษาหาแนวท่อท่ีมีระยะความยาวท่อสั้น และสะดวกต่อการวางท่อท่ีสุด  อุปกรณ์ท่ีส าคญัของระบบท่อ
ส่งน ้ าอีกประเภทหน่ึง ได้แก่ สถานียกระดบัน ้ า ซ่ึงใช้ควบคุมความดันของน ้ าให้อยู่ในระดับท่ีเพียง
พอท่ีจะส่งน ้ าไปถึงยงัปลายทางรับน ้ า ต าแหน่ง ท่ีตั้ง และความสูงของสถานียกระดบัน ้ าจะมีผลต่อการ
ก าหนดราคา ดงันั้นระบบท่อส่งน ้ าจึงตอ้งมีการออกแบบอยา่งดี โดยการใชส้ถานียกระดบัน ้ าท่ีสูงจะท า
ใหเ้สียค่าไฟฟ้าในการสูบน ้ามากข้ึน แต่ขณะเดียวกนัก็อาจลดขนาดของท่อส่งน ้ าลงได ้ท าให้สามารถลด
ตน้ทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าลงได ้   ในดา้นการออกแบบขนาดของท่อส่งน ้ า  บริษทัฯ จะตอ้ง
ศึกษาเปรียบเทียบทั้งตน้ทุนในปัจจุบนัและตน้ทุนท่ีจะเกิดในอนาคตเพื่อการออกแบบวา่ควรจะลงทุน
วางท่อขนาดเท่าใด เช่น การลงทุนวางท่อท่ีมีขนาดใหญ่เกินอุปสงคก์ารใชน้ ้ าท่ีจะเกิดในอนาคต เท่ากบั
วา่เป็นการลงทุนท่ีสูงโดยไม่จ  าเป็น  บริษทัฯ อาจเลือกวางท่อท่ีมีขนาดพอเพียงไประยะหน่ึงก่อนและ
เม่ือเกิดอุปสงค์การใช้น ้ ามากข้ึนในอนาคต   บริษทัฯ จึงจะพิจารณาวางท่อคู่ขนานเพิ่มเติมหรืออาจ
พิจารณาเสริมเคร่ืองสูบน ้าเพิ่มความดนั (Booster Pump) เพื่อส่งจ่ายน ้าในปริมาณท่ีมากข้ึนได ้เป็นตน้ 

 
ภายหลงัการศึกษาความเป็นไปไดแ้ลว้เสร็จ   หากโครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน บริษทัฯ จะ
วา่จา้งท่ีปรึกษาใหส้ ารวจพื้นท่ีและออกแบบรายละเอียดระบบท่อส่งน ้ า  รวมทั้งการประสานงานกบักรม
ชลประทาน เพื่อขอให้กรมชลประทานจดัสรรน ้ าให้แก่บริษทัฯ ภายหลงัการออกแบบเสร็จส้ิน บริษทัฯ 
จะติดต่อขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการวางระบบท่อส่งน ้ าเช่น กรมทางหลวง การรถไฟ
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แห่งประเทศไทย ในกรณีวางท่อส่งผา่นถนนหรือทางรถไฟ หรือกรมเจา้ท่าในกรณีวางท่อในแม่น ้ า เป็น
ตน้ เน่ืองจากบริษทัฯ  ตอ้งวางระบบท่อผา่นพื้นท่ีของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งติดต่อขอซ้ือหรือเช่าท่ีดิน
จากเอกชน ในกรณีท่ีไม่สามารถวางระบบท่อในสถานท่ีของราชการได ้  หลงัจากนั้น บริษทัฯ จะวา่จา้ง
บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง แลว้จึงประกวดราคา เพื่อคดัเลือกผูรั้บเหมาและเร่ิมการ
ก่อสร้างตามล าดบั ทั้งน้ี  การด าเนินงานดงักล่าวตั้งแต่เร่ิมศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเบ้ืองตน้    
จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายวางแผนโครงการของบริษัทฯ  โดยรัฐบาลรวมทั้ งผู ้ถือหุ้น
ภาครัฐบาล (กปภ. และ กนอ.)  เพียงแต่วางนโยบายกวา้งๆ ให้บริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันา
ระบบท่อส่งน ้ าในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกให้สามารถตอบสนองการเจริญเติบโตทางด้าน
อุตสาหกรรมอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง  ทั้งน้ี ในการพิจารณาพฒันาระบบท่อส่งน ้ า บริษทัฯ จะพิจารณาถึง
อุปสงค์การใช้น ้ าและความขาดแคลนน ้ าในแต่ละพื้นท่ีรวมทั้งความเป็นไปได้ในการลงทุนเป็นส่วน
ส าคญัในการตดัสินใจ 

และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษทัฯ จะให้บริการจ่ายน ้ าแก่ผูป้ระกอบการต่างๆ โดยผูใ้ช้น ้ า
จะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการวางท่อเช่ือมจากระบบของบริษทัฯ ไปยงัจุดรับน ้ าของผูใ้ชน้ ้ า    รวมทั้ง
การติดตั้งมาตรวดัน ้ าเพื่อวดัปริมาณการใชน้ ้ า ณ จุดรับน ้ าน้ี ซ่ึงการวางท่อและติดตั้งมาตรวดัน ้ าน้ีลูกคา้
อาจจะด าเนินการเองหรือให้บริษทัฯ ด าเนินการก็ได ้  แต่ทั้งน้ี การวางท่อและติดตั้งมาตรวดัน ้ าดงักล่าว
จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของบริษทัฯ   อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากการลงทุนวางท่อใน
บางกรณีมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง และลูกคา้หลายรายสามารถใชท้่อส่งน ้าดงักล่าวร่วมกนัได ้  ลูกคา้เหล่าน้ี
จึงมกัจะลงทุนร่วมกนัโดยท าสัญญาวา่จา้งให้บริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการวางระบบท่อส่งน ้ าดิบ ซ่ึงในทาง
ปฏิบติั บริษทัฯ จะเป็นศูนยก์ลางในการวา่จา้งผูรั้บเหมาจากภายนอกมาด าเนินการแทน โดยบริษทัฯ จะ
ไม่คิดก าไรกบัลูกคา้ในการด าเนินการ    ทั้งน้ี ในการท าสัญญารับวางระบบท่อส่งน ้ าดิบให้แก่ลูกคา้  
บริษทัฯ จะก าหนดใหลู้กคา้รับโอนกรรมสิทธ์ิในท่อส่งน ้ า  และส่งมอบกรรมสิทธ์ิท่อส่งน ้ าให้กบับริษทั
ฯ ภายหลงัจากท่ีระบบท่อหมดมูลค่าทางบญัชีแลว้   อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ จะมีสิทธิในการบริหารระบบท่อ
ส่งน ้าของลูกคา้ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีลูกคา้ยงัถือกรรมสิทธ์ิอยู ่ เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถบริหารและจดัการ
ระบบท่อส่งน ้าโดยรวม  ซ่ึงรวมถึงระบบท่อส่งน ้ายอ่ยของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.6.3.2 เทคโนโลยีเพือ่ควบคุมการสูบจ่ายน า้ดิบ  

บริษทัฯ ไดน้ าเทคโนโลยีระบบ SCADA หรือ Supervisory Control and Data Acquisition  มาใชใ้นการ
ควบคุมการสูบส่งน ้ าในพื้นท่ีรับผิดชอบของบริษทัฯ ไดแ้ก่ พื้นท่ีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  โดยมีการ
พฒันาและปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถบริหารจดัการน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระบบ SCADA เป็นระบบควบคุมและประมวลผลระยะไกล  โดยใช้การท างานของอุปกรณ์ 
Programmable Logic Controller (PLC) ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารขอ้มูลหลายแบบ เช่น 
คล่ืนวิทยุ, Fiber Optic, Wireless Network, โทรศพัท ์ (PSTN), GSM และ GPRS  เป็นตน้  นอกจากน้ี ยงั
สามารถรายงานถึงสถานะของระบบ ณ จุดใดจุดหน่ึง และ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Real Time) ซ่ึงจะส่งผล
ให้บริษทัฯ สามารถใช้ขอ้มูลเหล่าน้ี ในการควบคุมระบบการสูบจ่ายน ้ าไดอ้ยา่งแม่นย  า และลดค่าใช้จ่าย
ในดา้นบุคลากรท่ีใชใ้นการควบคุมการสูบส่งน ้า 

ปัจจุบนั บริษัทฯได้รวมศูนย์ควบคุมการท างานหลักของระบบ SCADA  ไวท่ี้จงัหวดัระยองบริเวณ       
อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล  เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการท างานของสถานีลูกข่าย (Slave 
Station)  โดยสถานีลูกข่ายจะติดตั้งอยูต่ามจุดต่างๆ เช่น สถานีสูบน ้า สถานียกระดบัน ้ า จุดรับน ้ าของลูกคา้ 
เป็นตน้  ภายในสถานีลูกข่ายจะมีอุปกรณ์ควบคุมซ่ึงรับสัญญาณขอ้มูลจากอุปกรณ์มาตรวดั  เช่น มาตรวดั
ปริมาณน ้ า (Flow Meter) มาตรวดัความดนั (Pressure Meter) มาตรวดัอุณหภูมิ (Temperature Meter) และ
เคร่ืองตรวจจบั (Sensor) ขอ้มูลหลกัท่ีไดจ้ากอุปกรณ์ควบคุมขา้งตน้จะแสดงผลบนแผนภาพขนาดใหญ่  
ส่วนขอ้มูลในรายละเอียดจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงติดตั้งไวภ้ายในศูนยค์วบคุม   ขอ้มูลส าคญัท่ีใช้
ในการควบคุมการสูบส่งน ้ า เช่น ปริมาณการไหลของน ้ า ความดนัน ้ า รวมทั้งอุณหภูมิของอุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัร จะถูกแปลงเป็นสัญญาณผา่นระบบส่ือสารไปยงัศูนยค์วบคุมการท างาน และแปลงสัญญาณส่ง
ต่อไปยงัคอมพิวเตอร์  เพื่อประมวลผลไปใชใ้นการควบคุมระบบสูบส่งน ้ าของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ได้พฒันาระบบ SCADA แบบรวมศูนย ์ ให้เช่ือมโยงระบบ SCADA ของพื้นท่ี
ปฏิบติัการทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  สามารถควบคุมและเฝ้าระวงั (Control & Monitor) ระบบสูบส่งน ้ าของพื้นท่ี
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ไดจ้ากส านกังานใหญ่  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากศูนยค์วบคุมไปใชป้ระโยชน์ใน
การบริหารและการจดัการ  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัสภาวะการท างานของระบบควบคุมท่ีติดตั้งอยู่ท่ี
สถานีลูกข่าย และศึกษาพฤติกรรมการใชน้ ้ าของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งน ามาก าหนดค่าตวัแปร
ต่างๆ ในกระบวนการสูบส่งน ้ าท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ในดา้นการส่ือสารขอ้มูลส าหรับ
ระบบ SCADA นั้น  บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นวา่ ปัจจุบนัระบบส่ือสาร GPRS สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นท่ี
ปฏิบติัการของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึงและมีความมัน่คงในการให้บริการมากข้ึน  จึงได้ปรับเปล่ียน
ระบบส่ือสารของสถานีลูกข่ายไปใช้แบบ GPRS แทนการใชร้ะบบส่ือสารแบบสัญญาณวิทยุ จากเดิมท่ีมี
การใชง้านระบบส่ือสารแบบ GPRS จ านวน 10 สถานี เพิ่มเป็น 26 สถานี   



                        

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 78 

 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                ส่วนท่ี 2 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 

ในอนาคต  บริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะพฒันาระบบความปลอดภยัของเครือข่าย Ethernet ท่ีใชใ้นงานระบบ 
SCADA  โดยเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ป้องกนัการโจมตีจากภายนอก (Firewall)  และจ าแนกหมายเลขเครือข่าย 
(Network ID) เพื่อป้องกนัการบุกรุกเครือข่ายระบบ SCADA ผา่นช่องทางจากภายนอกเขา้มายงัเครือข่าย
ภายใน  และมีการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ SCADA และเครือข่าย Ethernet  ก่อนเขา้ถึงขอ้มูลทุก
คร้ัง  

4. การพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทั ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศในดา้นต่างๆ  อาทิ  

1. การพฒันาระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ในระยะท่ี 1  ซ่ึงประกอบดว้ย 8 
ระบบงาน  คือ  ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง  บริหารสินคา้คงคลงั  ขายและบญัชีลูกหน้ี  บญัชีเจา้หน้ี
บริหารการเงิน  บญัชีแยกประเภท  บญัชีสินทรัพยถ์าวร  และงบประมาณ  โดยใช้ระยะเวลาใน
การ Implement เป็นเวลา 1 ปี  และเร่ิมใชง้านจริงในปลายปี 2554 

2. การพฒันาระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ  เพื่อสร้างเสถียรภาพเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขององค์กรและความปลอดภยัของขอ้มูล  ประกอบดว้ย  ระบบป้องกนัการโจมตี
จากภายนอก (Firewall)  ระบบกรองอีเมล์ (Mail Gateway)  ระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet 
Gateway)  และระบบป้องกนัไวรัส (Anti-Virus System) 

3. การเตรียมความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีและบุคลากร  เพื่อรองรับการพฒันาระบบจดัการองค์
ความรู้ (Knowledge Management หรือ KM)  และจดัให้มีการศึกษาดูงานดา้น KM ขององคก์ร
ภายนอกท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันาองคค์วามรู้ 

 

3.6.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย และบริษทั
ฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด  นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 14001:2004 และระบบ ISO 9001:2000 จาก บริษทั BVC 
(Thailand) Ltd. แลว้ 
 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                      ส่วนท่ี 2 การวิจยัและพฒันา 
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การวจิัยและพฒันา 

  

“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 

 



บริษทัจดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)ส่วนท่ี 2 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท 

5.1.1 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2554 

สินทรัพย ์ มูลค่า (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 408.40 
โรงสูบน ้ า 559.37 
อาคาร 514.26 
ส่วนปรับปรุง อาคาร และอาคารเช่า 230.12 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 6,340.82 
อุปกรณ์ส านกังาน 318.54 
ยานพาหนะ 5.43 
งานระหวา่งก่อสร้าง 2,189.31 
รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ราคาทุน) 10,566.25 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,193.54) 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ 8,372.71 
ทั้งน้ี ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์หลกัท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ  มีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดงัน้ี 

ท่ีดิน 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

โครงการฉะเชิงเทรา -   ต.คลองเข่ือนก่ิง  อ.คลองเข่ือน  

(บางคลา้) จ.ฉะเชิงเทรา (จ านวน 20 

แปลง) 

-  เพื่อใชก่้อสร้างเป็นอาคารสูบน ้าและ

สระพกัน ้าดิบส าหรับโครงการ

ฉะเชิงเทรา 

 -  ต.บางขวญั  (สามประทวน) อ.เมือง 

จ. ฉะเชิงเทรา (จ านวน 4 แปลง) 

-  เพื่อใชก่้อสร้างเป็นสถานียกระดบัน ้า

ส าหรับโครงการฉะเชิงเทรา 

โครงการฉะเชิงเทรา (ต่อ) -   ต.หนองจอก อ.บา้นโพธ์ิ                

จ.ฉะเชิงเทรา (จ านวน 2 แปลง) 

-  เพื่อใชติ้ดตั้งระบบรับและจ่ายน ้า

บริเวณบางปะกง 

 -   ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

(จ านวน 1 แปลง) 

-  เพื่อใชว้างท่อน ้าผา่นเขา้เขตการรถไฟ

ฉะเชิงเทรา 

โครงการแหล่งน ้า 

ส ารองพื้นท่ีฉะเชิงเทรา 

-   ต.ส านกับก อ.เมือง จ.ชลบุรี 

(จ านวน 14 แปลง) 

- เพื่อใชเ้ป็นสระส ารองพื้นท่ีฉะเชิงเทรา 

โครงการสถานีสูบน ้า -   ถ.มอเตอร์เวย ์อ.บางปะกง  จ.

ฉะเชิงเทรา 

- เพื่อใชก่้อสร้างเป็นอาคารสูบน ้าส าหรับ 

โครงการบางปะกง-ชลบุรี 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

โครงการสระส ารองน ้า

ดิบท่ีหุบบอน 

-   ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

(จ านวน 3 แปลง) 

- เพื่อใชใ้นการก่อสร้างสระส ารองน ้าดิบ

ส าหรับท่อหนองปลาไหล-หนองคอ้ 

โครงการส านกังานใหญ่ 

กรุงเทพฯ 

-   ต.ลาดยาว  อ.บางซ่ือ   กรุงเทพฯ  

(จ านวน 3 แปลง) 

- เพื่อใชใ้นการเป็นท่ีตั้งของอาคาร

ส านกังานใหญ่ 

โครงการสระส ารองน ้า

ดิบมาบข่า 2 

-   ต.หนองละลอก  อ.บา้นค่าย จ.

ระยอง 

 

-  ใชก่้อสร้างสระส ารองน ้าดิบบริเวณ

มาบข่าเป็นแห่งท่ี 2 เพื่อส ารองน ้าดิบ

ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าพื้นท่ีมาบตาพุด 

 

อาคาร 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

อาคาร,ส่วนปรับปรุงและป้าย สถานีรับน ้ามาบตาพุด อาคาร ส านกังานพื้นท่ีระยอง 

อาคาร,ส่วนปรับปรุงและป้าย อาคารอเนกประสงค,์สถานีสูบน ้า

ดอกกราย 

อาคาร โรงสูบและบา้นพกั

พนกังาน 

ส่วนปรับปรุงและป้าย สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล อาคาร โรงสูบและบา้นพกั

พนกังาน 

อาคารและป้าย สถานีรับน ้าแหลมฉบงั อาคารส านกังาน และบา้นพกั

พนกังาน 

อาคารโรงสูบ สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล 2 อาคารโรงสูบน ้า 

อาคารส านกังานใหญ่ อ.บางซ่ือ กรุงเทพฯ อาคารส านกังานใหญ่   

(27,000 ตรม.) 

อาคารส านกังาน สถานียกระดบัน ้าฉะเชิงเทรา อาคารส านกังานพื้นท่ี

ฉะเชิงเทรา 

อาคารโรงสูบ สถานีสูบน ้าฉะเชิงเทรา อาคารโรงสูบน ้า 

อาคารโรงสูบ สถานีสูบน ้าบางปะกง อาคารส านกังานและโรงสูบน ้า 

อ่ืนๆ  เพื่อใชใ้นสถานีปฏิบติังาน 
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เคร่ืองสูบน า้   ท่อส่งน า้   สระพกัน า้และอุปกรณ์อืน่ๆ  

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล 2 - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้า
หนองปลาไหล เพื่อส่งจ่ายให้ผูใ้ชน้ ้ า
ในพื้นท่ีระยอง  

เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าฉะเชิงเทรา - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากแม่น ้ าบางปะกง 
เพื่อส่งจ่ายใหผู้ใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ี
ฉะเชิงเทรา 

 
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าบางปะกง - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากแม่น ้ าบางปะกง 

เพื่อส่งจ่ายใหผู้ใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีชลบุรี 
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าแม่น ้าระยอง - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากแม่น ้ าระยอง 

เพื่อส่งจ่ายใหผู้ใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีระยอง 
เคร่ืองสูบน ้า 
 

- สถานีสูบน ้าบางพระ 
 

- ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้า
บางพระ เพื่อส่งจ่ายใหผู้ใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ี
ชลบุรี 

เคร่ืองสูบน ้า 
 

- สถานีสูบน ้าส านกับก - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากสระส ารอง
ส านกับก เพื่อส่งจ่ายใหผู้ใ้ชน้ ้ าใน
พื้นท่ีฉะเชิงเทรา 

ท่อส่งน ้า - แนวท่อหนองปลาไหล - มาบตาพุด - ใชใ้นการส่งน ้าดิบท่ีสูบมาจากอ่างเก็บ
น ้าหนองปลาไหลไปยงัปลายทางท่ี
มาบตาพุด 

 - แนวท่อเช่ือมต่อจากแนวท่อหนอง
ปลาไหล-หนองคอ้ ไปยงัแนวท่อ
หนองคอ้ - แหลมฉบงั 

- ใชใ้นการส่งน ้าดิบท่ีสูบจากอ่างเก็บน ้า
หนองปลาไหลผา่นไปยงัปลายทางท่ี  
แหลมฉบงั 

 - แนวท่อฉะเชิงเทรา – บางปะกง – 
ชลบุรี 

- ใชใ้นการรับน ้าดิบท่ีสูบจากแม่น ้าบาง
ปะกง ไปยงัปลายทางท่ีชลบุรี 

 - แนวท่อแม่น ้าระยอง -มาบข่า - ใชใ้นการรับน ้าดิบท่ีสูบจากแม่น ้า

ระยองไปเช่ือมกบัแนวท่อหนองปลา

ไหล-มาบตาพุต 

 

สระพกัน ้า -  พื้นท่ีจ.ระยอง-ชลบุรี  
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

  ต.มาบข่า 
 ต.หนองขาม (หุบบอน) 

-เป็นแหล่งน ้าส ารองพื้นท่ีระยอง 

-เป็นแหล่งน ้าส ารองพื้นท่ีชลบุรี 

 -  พื้นท่ีจ.ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี  

  ต.คลองเข่ือน 
 ต.ส านกับก 

 

-เป็นแหล่งน ้าส ารองพื้นท่ีฉะเชิงเทรา 

-เป็นแหล่งน ้าส ารองพื้นท่ีฉะเชิงเทรา 

 

   

ระบบ SCADA - พื้นท่ีปฏิบติัการ จ.ระยอง ,
ฉะเชิงเทราและชลบุรี 

- ระบบควบคุมและประเมินผลการสูบ

จ่ายน ้า 

ทั้งน้ี บริษทั มีสินทรัพยจ์ากสิทธิการเช่าจากสัญญาการบริหารและด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัใน

ภาคตะวนัออก ท่ีท ากบักระทรวงการคลงั โดยสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดินและอาคารท่ีบริษทั ไดรั้บสิทธิการเช่า

จากสัญญาดงักล่าวเม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาฯ จะตอ้งส่งมอบคืนแก่กรมธนารักษ ์รายละเอียดดงัน้ี 

ทีด่ิน  

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

โครงการดอกกราย-มาบ
ตาพุด 

- อ่างเก็บน ้าดอกกราย   (จ.ระยอง) 
- สถานียกระดบัน ้า   (ต.มาบข่า        
จ.ระยอง) 

- สถานีรับน ้ามาบตาพุด   (มาบตาพุด 
ระยอง) 

เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบท่อ     
ส่งน ้าสาย ดอกกราย-มาบตาพุด 

โครงการมาบตาพุด-สัตหีบ - สถานียกระดบัน ้า (มาบตาพุด จ.
ระยอง) 

- สถานีรับน ้าสัตหีบ   (จ.ชลบุรี) 

เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบท่อ
ส่งน ้าสายมาบตาพุด-สัตหีบ 

โครงการหนองคอ้-แหลม
ฉบงั 

- บริเวณขอบอ่างเก็บน ้าหนองคอ้และ
สถานีรับน ้าแหลมฉบงั  (จ.ชลบุรี) 

เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบท่อ
ส่งน ้าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั 

 

 

 

อาคาร 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถือครอง 

โครงการดอกกราย-มาบตาพุด   

- ส่ิงปลูกสร้าง (โรงสูบน ้า 

โรงไฟฟ้า ส านกังาน บา้นพกั 

สะพาน ฯลฯ) 

- อ่างเก็บน ้าดอกกราย              

(จ.ระยอง) 

เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบ

ท่อส่งน ้าสายดอกกราย-มาบตาพุด 

- ส่ิงปลูกสร้าง (ถงัยกระดบัน ้า 

บา้นพกั ฯลฯ) 

- สถานียกระดบัน ้า (ต.มาบข่า  

จ.ระยอง) 

 

- ส่ิงปลูกสร้าง (ส านกังาน บ่อ

รับน ้าดิบ  

สระพกัน ้าดิบ ฯลฯ) 

- สถานีรับน ้ามาบตาพุด  (มาบตา

พุด จ.ระยอง) 

 

 

โครงการมาบตาพุด-สัตหีบ   

- ส่ิงปลูกสร้าง (สถานีไฟฟ้ายอ่ย 

ถงัน ้ายก 

ระดบั โรงสูบน ้าฯลฯ) 

- สถานียกระดบัน ้า  (มาบตาพุด  

จ.ระยอง) 

เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบ

ท่อส่งน ้าสายมาบตาพุด-สัตหีบ 

- ส่ิงปลูกสร้าง (บา้นพกั

พนกังาน บ่อรับน ้าดิบ สระรับ

น ้าดิบ ฯลฯ) 

- สถานีรับน ้าสัตหีบ  (จ.ชลบุรี)  

โครงการหนองคอ้-แหลมฉบงั   

- ส่ิงปลูกสร้าง (บ่อรับน ้า ฯลฯ) - บริเวณขอบอ่างเก็บน ้าหนอง

คอ้ และสถานีรับน ้าแหลมฉบงั   

(จ.ชลบุรี) 

เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบ

ท่อส่งน ้าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี บริษทั และ บริษทัยอ่ย ยงัมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีรับมอบจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการเขา้

รับสัมปทานในการด าเนินกิจการประปา 4 แห่ง ไดแ้ก่ ประปาสัตหีบ  ประปาบางปะกง  ประปาฉะเชิงเทรา  
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และประปานครสวรรค ์เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามสัญญาสัมปทานซ่ึงเม่ือส้ินสุดสัญญาสัมปทาน  

ทรัพยสิ์นจะส่งมอบแก่ กปภ .ไดแ้ก่ 
 

รายการ ประปาสัตหีบ ประปาบางปะกง ประปาฉะเชิงเทรา ประปานครสวรรค์ 

ระบบท่อส่งจ่ายน ้ า / / / / 

สถานีสูบน ้ า (อาคารและเคร่ืองสูบน ้ า) / / / / 

ระบบกรองน ้ าและผลิตน ้ าประปา / / / / 

ถงัน ้ าใสและหอถงัสูง / / / / 

สถานีเพ่ิมแรงดนั / / / / 

สินทรัพยอ่ื์น * / / / / 

* หมายเหตุ สินทรัพยอ่ื์น ประกอบดว้ย  ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า   เคร่ืองสูบน ้าของสถานีสูบน ้าแรงต ่า   หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงเคร่ืองสูบจ่าย สารเคมี   ถงั

ควบคุมสูบจ่ายแก๊สคลอรีน เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลงานระหวา่งก่อสร้าง ณ 31 ธนัวาคม 2554 จ  านวน 2,189.31 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการหลกั ไดแ้ก่ 

โครงการ มูลค่า ณ 31 ธันวาคม 2554 (ล้านบาท) 

ธุรกิจน ้ าดิบ 2,189.31 

ธุรกิจน ้ าประปา 0.00 

5.1.2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2554 

เน่ืองจาก บริษทัฯ ไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นและไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดจากการเขา้ค ้าประกนั อาวลั ภาระ

จ านองหรือการค ้าประกนัให้บุคคลอ่ืน ดงันั้น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัฯ จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิตามบญัชี 6,933,081,662 บาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ คือ 4.17   บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั

ฯมีจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้เท่ากบั 1,663,725,149 หุน้)  

 

5.2 ค่าสิทธิในการประกอบกจิการภายใต้สัญญาสัมปทานและต้นทุนการได้มาซ่ึงสิทธิสัมปทานรอตัดบัญชี 

บริษทัฯ ได้รับสัมปทานในการด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา ดังข้อมูลสรุปแสดงไวใ้นส่วน

ลกัษณะบริการ  โดยบริษทัฯ มีค่าสิทธิในการประกอบกิจการภายใตส้ัญญาสัมปทานและจากการลงทุนกิจการ

ประปาใน 3 พื้นท่ี คือ ประปาบางปะกง  ประปาฉะเชิงเทรา  ประปานครสวรรค ์ รวมสุทธิจ านวน 135,550,366 

บาท  และตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสัมปทานรอตดับญัชี 541,773,752  บาท  (ณ 31 ธนัวาคม 2554) 
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5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ 31 ธนัวาคม 2554   ดงัรายละเอียดดงัน้ี  
ช่ือบริษทั 

(บริษทัย่อย) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน  

(บาท) 

ทุนช าระแล้ว

(บาท) 

การถือหุ้น % 

1. บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ * บริหารกิจการประปาและ 

งานวิศวกรรมบริการ 

510,000,000 510,000,000 100 

2. บจ.ประปาบางปะกง ** ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 40,000,000 40,000,000 99 

3. บจ.ประปาฉะเชิงเทรา** ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 100,000,000 100,000,000 99 

4. บจ.ประปานครสวรรค*์* ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 40,000,000 40,000,000 100 
 

* ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 
** ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

โดยสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 5.27  ของสินทรัพยร์วมของ

บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนในอนาคต ดงัน้ี 

- การลงทุนในธุรกิจต่อเน่ือง ขยายฐานธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจด้านกิจการประปา เช่นธุรกิจการ

บริหารระบบท่อส่งจ่ายน ้ าเพื่อลดน ้ าสูญเสีย บริหารระบบบ าบดัน ้ าเสีย บริการวิศวกรรมและ

เทคโนโลยกีารจดัการน ้า เป็นตน้ 

- ธุรกิจบริการ ด้านบริการเทคนิค และวิศวกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัฯ  ตาม

นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ  ท่ีมุ่งเนน้เป็น 

ผูน้ าดา้น “ Water Solution ” 

ทั้งน้ี บริษทัฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารงานของบริษทัยอ่ยทั้งหมด  โดยการแต่งตั้งกรรมการ  

ผูแ้ทนของบริษทัฯ  ทั้งจากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อก าหนดแนวนโยบาย

บริหารงาน  เพื่อมอบหมายแก่คณะผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยรับนโยบายไปปฏิบติัต่อไป 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส

และรายปี  เพื่อใหบ้ริษทัฯทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานวา่เป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดเป็น

นโยบายไว ้
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โครงการในอนาคต 

  

“ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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7.ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อ
หุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ถูกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบุตร ผูฟ้้องคดีท่ี 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นคา่ย ผูฟ้้องคดีท่ี 2 และนายสายณัห์ ยงัดี ผูฟ้้องคดีท่ี 3 ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองระยองเม่ือวนัท่ี    14 มีนาคม 
2549 เป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการโดย        ไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองระยองไดมี้ค าสั่งเรียกให้กลุ่มบริษทั ยูย ูกรุ๊ป คอน
ซอร์เตียม เขา้มาเป็นคู่กรณีและท าค าใหก้ารในคดี โดยก าหนดใหเ้ป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 เน่ืองจากมีส่วนไดเ้สียใน
กรณีพิพาทดว้ย เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2550 ศาลปกครองระยองมีค าพิพากษาเพิกถอนกระบวนการคดัเลือก
เอกชนให้ผลิตน ้ าประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ. ในพื้นท่ีของส านกังานประปาระยอง และเพิกถอนสัญญาเลขท่ี 
ฝกม. 1/2549 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2549 ซ่ึงเป็นผลจากการคดัเลือกท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม กปภ. 
ยงัคงให ้กลุ่มบริษทั ยยู ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม ปฏิบติัตามสัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าประปา เพื่อขายให้แก่ กปภ. ท่ี
ส านกังานประปาระยองต่อไป รวมถึง กปภ. ยงัคงยืนยนัสิทธิ หนา้ท่ีของคู่สัญญาท่ีมีต่อกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา จนกวา่คดีจะส้ินสุด หากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉยัยืนตามค าพิพากษาศาลปกครองระยอง 
ส่งผลใหคู้่สัญญากลบัคืนสู่สถานะเดิม กลุ่มบริษทั ยยู ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม มีสิทธิเรียกร้อง กปภ. จ่ายค่าชดเชย 
รวมถึงตน้ทุนการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาตลอดจนค่าใชจ่้ายอ่ืนใดทั้งหมดท่ี   เสียไปเพื่อให้ระบบ
ประปาสามารถด าเนินงานได ้ขณะน้ีคดีความดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการสรุปขอ้เท็จจริงของตุลาการเจา้ของ
ส านวน (สรุปส านวน) ในชั้นอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด ตามเลขรับท่ี อ.278/2550 และ    ยงัไม่มีก าหนด
วนัส้ินสุดของการแสวงหาขอ้เท็จจริง หากเห็นวา่ขอ้เท็จจริงเพียงพอท่ีจะท าค าพิพากษาได ้     ตุลาการเจา้ของ
ส านวนจะก าหนดวนัส้ินสุดของการแสวงหาขอ้เท็จจริงและน าเสนอส านวนให้องค์คณะพิจารณาพิพากษา
ต่อไป 
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8. โครงสร้างเงินทุน 
8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
8.1.1  ทุนจดทะเบียน 
ณ  วนัท่ี 30 ธันวาคม 2554  บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช าระแล้ว 1,663.73 ลา้นบาท     แบ่งเป็นหุ้น 
1,663.73 ลา้นหุน้   มูลค่าหุน้ละ  1 บาท ส าหรับประวติัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนในระยะท่ีผา่นมา  ดงัน้ี 

เดอืน / ปี  ทุนช าระแล้ว  

ที่จดทะเบียนการ
เพิม่ทุน 

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ทุนที่เพิม่
(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ทุน
(ล้านบาท) 

วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน (ลดทุน) 

ตุลาคม  2535 10 - 10 เสนอขายให้แก่ กปภ. เพ่ือใชใ้นการจดัตั้งบริษทั 
กนัยายน  2539 490 480 490 เสนอขายให้แก่ กปภ.และ กนอ. ตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 6 สิงหาคม 

2539 เพื่อใชใ้นการขยายโครงการตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั 

กรกฎาคม 2540 1,000 510 1,000 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปในราคาหุ้นละ 30 บาท เพ่ือใช้ในการขยาย
งานของบริษทั 

มกราคม 2541 1,050 0 1,000 เพื่อใชรั้บรองการใชสิ้ทธิของพนกังานบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  

มกราคม 2547 1,000 0 1,000 ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั หมดอายลุง 

มกราคม 2547 1,050 0 1,000 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,050 ลา้นบาท เพ่ือรองรับ
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

มิถุนายน 2547 1,665 0 1,000 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ลา้นบาท เป็น 1,665 ลา้นบาท เพ่ือรองรับ
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั 

พฤษภาคม 2548 1,665 0 1,299.68 ไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2548 

ธนัวาคม  2550 
 
มกราคม 2551 

1,665 
 

1,663.73 

0 
 

0 
 

1,663.73 
 

1,663.73 

ทุนท่ีเรียกช าระแลว้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั 
จดทะเบียนลดทุนเน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิหมดอายุการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ 

8.1.2 ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนทีเ่กดิจากหลกัทรัพย์อ้างองิ (NVDR) 
         30 ธนัวาคม 2554  บริษทั                                                          (NVDR) 
            EASTW        44,285,580                             2.66                               
                                                            NVDR                                        
                                                                                                    
                                    ( www.set.or.th) 
 

http://www.set.or.th/
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8.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2554 พร้อมทั้งจ  านวนหุ้นท่ีถือและ
สัดส่วนการถือหุน้ มีดงัน้ี 

อนัดบั ช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20 

2 ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 311,443,190 18.72 

3 NORBAX INC.,13 169,324,700 10.18 

4 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57 

5 ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 44,285,580 2.66 

6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 38,912,100 2.34 

7 อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 21,084,300 1.27 

8 อเบอร์ดีนโกรท 16,976,700 1.02 

9 AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER 16,778,000 1.01 

10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 16,431,100 0.99 

11 ผูถื้อหุ้นอ่ืน 283,689,479 17.05 

 จ านวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00 

* ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 3   มีช่ือเป็นบริษทันิติบุคคล หรือ Nominee Account ซ่ึงบริษทัไดต้รวจสอบแลว้ Ultimate Shareholder ไดแ้ก่  Utilico Emerging Markets 
Limited 

 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายในแต่
ละปี  รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร  ในส่วนนโยบายเงินปันผลของบริษทั
ยอ่ยจะค านึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคตประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทัยอ่ย 
 
สรุปการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปี  

ปี 2548/2549 2549/2550 2550/2551 2551  
(ต.ค.-ธ.ค.) 

2552  2553 
 

2554 
(ระหว่างกาล) 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 0.25 0.25 งดจ่าย 0.35 0.38 0.12 
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9. การจัดการ 
9.1  โครงสร้างการจัดการ  
เพื่อสนบัสนุนกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อรักษาไวซ่ึ้งประสิทธิผล โดยไม่ละเลยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการและการบริหารความเส่ียงของบริษัท ให้เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อย ท่ีมีความช านาญและเหมาะสมเพื่อช่วยศึกษา กลัน่กรองงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้มี
ความถูกตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและนโยบายของบริษทัในเบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติั หรือรับรอง หรือให้ขอ้แนะน าเพิ่มเติมแลว้แต่กรณี ซ่ึงคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีไดรั้บ 
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี  
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการบริหารและการลงทุน     
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
-  คณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อใหบ้ริษทั มีระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
บริษทั จึงก าหนดโครงสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
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9.1.1  คณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
1)  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบและจดัการกิจการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั (Corporate 

plan) เป้าหมาย ขอ้บงัคบั และมติจากการประชุมผูถื้อหุน้ 
2)   ให้การบริหารและจดัการของคณะกรรมการบริษทั  ตั้งมัน่ในความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส โดยค านึงถึง   

ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 
3)   คณะกรรมการบริษทัสามารถมอบอ านาจการบริหารและจดัการใหก้รรมการคนหน่ึงหรือเป็นหมู่คณะ เพื่อ

ด าเนินการตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้เวน้แต่บริษทัมีขอ้บงัคบัไม่ให้ใช้อ  านาจดงักล่าว 
โดยมีการระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 

ล าดบัที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายชาญชยั สุนทรมฏัฐ ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
2 นางมณฑา ประณุทนรพาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการก าหนดเกณฑแ์ละ

ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน 
3 นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล กรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
4 นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา, กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
5 นายวเิชียร อุดมรัตนะศิลป์ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา, กรรมการตรวจสอบ 
6 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน, กรรมการบริหารความเส่ียง 
7 นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล ประธานคณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั

และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ 
8 นางอรุณี อคัรประเสริฐกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  

(กรรมการอิสระ) 
9 พล.ต.อ.วฒิุ พวัเวส กรรมการบริหารความเส่ียง  (กรรมการอิสระ) 
10 นางสาวณารินี ตะล่อมสิน กรรมการบริหารและการลงทุน 
11 นายประพนัธ ์ อศัวอารี กรรมการบริหารและการลงทุน, กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั ไดแ้ก่ นายประพนัธ์  อศัวอารี  ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายเพ่ิมศกัด์ิ  รัตนอุบล หรือ  
นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดประชุมประจ าเดือนโดยปกติในช่วงสัปดาห์ท่ี 4  ของเดือน โดยไดก้ าหนดวนั
ประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ทุกคร้ัง โดยประธาน
กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ร่วมกนัก าหนด
ขอบเขต ระดับความส าคญัและเร่ืองท่ีจะก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบรรจุเร่ืองท่ีส าคญัใน
ระเบียบวาระเร่ืองเพื่อพิจารณา และจัดเรียงเร่ืองต่างๆ ในระเบียบวาระดงักล่าวตามล าดบัความส าคญั และ
เร่งด่วน โดยมีหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุมทุกคร้ัง  ในระหวา่งการประชุม เม่ือฝ่ายบริหารจบ
การน าเสนอระเบียบวาระแลว้  ประธานกรรมการจะกล่าวเชิญกรรมการให้ซกัถามฝ่ายบริหาร หรือแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายปัญหาร่วมกนั  และเม่ือไดข้อ้สรุปจากการอภิปราย  ประธานกรรมการจะท าหน้าท่ีสรุป
เป็นมติท่ีประชุม เพื่อความชดัเจนถูกตอ้ง ให้ทุกฝ่ายไดรั้บทราบร่วมกนัเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
รวมถึงจดัสรรเวลาท่ีเพียงพอ ท่ีท าใหก้รรมการสามารถอภิปรายปัญหาร่วมกนัได ้ ทั้งน้ีหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นมติ
ท่ีประชุม   ประธานกรรมการจะน าเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระถดัไป  ทั้งน้ี  ในปีงบประมาณ 2554 
คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมทั้งส้ิน 14 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัแต่ละคน สรุปได้
ดงัน้ี 

ล า 
ดบั
ที ่

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
ช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

1 นายชาญชยั สุนทรมฏัฐ ์ ประธานกรรมการ 3/3 เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือ 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 นายกนกศกัด์ิ ป่ินแสง อดีตกรรมการ 10/10 12 พ.ค. 2551 - 16 ก.ย. 2554 
4 พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง อดีตกรรมการ 10/10 12 พ.ค. 2551 - 16 ก.ย. 2554 
5 นายบุญมี จนัทรวงศ ์ อดีตกรรมการ 10/10 22 พ.ค. 2552 - 16 ก.ย. 2554 
6 นางนิศกร ทดัเทียมรมย ์  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 นายวเิศษ ช านาญวงษ ์ 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 ผอ่งแผว้ อดีตกรรมการ 3/3 12 พ.ค. 2551 - 24 มี.ค. 2554 
11 นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการ 14/14 24 ม.ค. 2551 - ปัจจุบนั 
12 นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล กรรมการ 8/9 เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 24 มี.ค. 2554 
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ล า 
ดบั
ที ่

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
ช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

13 นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 12/13 เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 31 ม.ค. 2554 
14 นายวเิชียร อุดมรัตนะศิลป์ กรรมการ - เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 19 ธ.ค. 2554 
15 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ กรรมการ 3/3 เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 22 ก.ย 2554 
16 นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล กรรมการ 3/3 เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 22 ก.ย 2554 
17 นางอรุณี อคัรประเสริฐกลุ กรรมการ 2/2 เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 11 ต.ค. 2554 
18 พล.ต.อ.วฒิุ พวัเวส กรรมการ 2/2 เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 11 ต.ค. 2554 
19 นางสาวณารินี ตะล่อมสิน กรรมการ 2/2 เร่ิมเขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 11 ต.ค. 2554 
20 นายประพนัธ ์ อศัวอารี กรรมการ 14/14 26 ม.ค. 2550 - 24 ม.ค. 2551 

12 พ.ค. 2551 - ปัจจุบนั 
หมายเหต ุ:   *นางลีนา  เจริญศรี  ไดข้อลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2554 

จึงมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2554 

 
9.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงความรู้ในวิชาการดา้นต่างๆ รวมทั้งดา้น
การเงิน การงบประมาณ และมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั เป็นอยา่งดี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้
อ  านาจในการแต่งตั้ง  ถอดถอน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ   มีหน้าท่ีหลักในการพิจารณาสอบทานความถูกต้องและความน่าเช่ือถือในงบ
การเงินของบริษทั   วา่มีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานสากลก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั     รวมทั้งจดั
ใหมี้กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้ามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล มีความเป็น
อิสระ มุ่งเน้นการจัดให้มีแนวปฏิบัติท่ีมีความโปร่งใส และชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท   ฝ่าย
ตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผูส้อบบัญชี เพื่อทบทวนและให้ค าแนะน าด้านการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั     ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ      
และพิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย มีความ
สมเหตุสมผล และคงไวซ่ึ้งประโยชน์สูงสุดของบริษทั  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลโดยบรรจุรายงานการ
ตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั   นอกจากนั้น  ยงัมีบทบาทหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื่อน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั  และผูถื้อหุ้น
ต่อไป 
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รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการตวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และ           
ท่ีปรึกษา 1  คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางอรุณี อคัรประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล กรรมการ 
3. นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 
4. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกุล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 
9.1.3  คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
คณะกรรมการบริหารและการลงทุน  เป็นคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้มี
บทบาทและหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและมีความเขม้แข็งทางธุรกิจ
ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั  โดยมีหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองและทบทวนแผนธุรกิจ  
แผนการด าเนินงานต่างๆ  และงบประมาณประจ าปี  และเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะการจดัซ้ือ-จดัจา้งในโครงการ
ลงทุนท่ีเกินวงเงินท่ีไดรั้บมอบอ านาจ  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั      นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริหาร
และการลงทุนยงัมีหน้าท่ีในการก าหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนโครงการต่างๆ 
รวมทั้งการลงทุนด้านการเงิน  และสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษทั 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารและการลงทุน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  คณะกรรมการบริหารและการลงทุนของบริษทั  ประกอบดว้ย 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวณารินี ตะล่อมสิน กรรมการ 
3. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการ 
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9.1.4  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 

ธรรมาภิบาล 

มีหน้าท่ีสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง  โปร่งใส  และสามารถรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั  โดยการกลัน่กรองคู่มือคณะกรรมการบริษทั  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังาน และดูแลให้หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบติัท่ีมุ่งสู่
การพฒันา และการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ตลอดจน สอดส่องและสอบทานให้แน่ใจวา่บริษทั
ไดป้ฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีส าคญัของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   โดยใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ   
การสรรหา 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อปฏิบติัภารกิจในการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมส าหรับเป็นกรรมการบริษทัและบริษทัในเครือ   กรรมการผูแ้ทนของบริษทั     กรรมการชุดย่อยของ
บริษทั     และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  รวมทั้งให้ความเห็นต่อโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ   
 
รายช่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาของบริษทั  ประกอบดว้ย 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายรังสรรค ์                         ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายวเิชียร อุดมรัตนะศิลป์ กรรมการ 
3. นางอรุณี อคัรประเสริฐกุล กรรมการ 

 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างยิ่งในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
โดยน าหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาเป็นปัจจยัหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ
บริหารกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ  เกิดความโปร่งใส  ซ่ือสัตย ์ รับผดิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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9.1.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
มีหนา้ท่ีหลกัในการก ากบัดูแล  ทบทวน นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง วิธีปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน กลยุทธ์  
และการวดัความเส่ียง รวมทั้งให้ขอ้แนะน าแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่การบริหารความเส่ียงไดน้ าไป
ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์   โดยน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัทุก 6 เดือน 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั ประกอบดว้ย 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางมณฑา ประณุทนรพาล ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ กรรมการ 
3. พล.ต.อ. วฒิุ พวัเวส กรรมการ 
4. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการ 

 

9.1.6  คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและพจิารณาค่าตอบแทน 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
การก าหนดเกณฑแ์ละพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั โดยมี
หน้าท่ีก าหนดและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน (Corporate KPIs) ประจ าปีของบริษทัให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัทรวมทั้ งติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทเป็น             
รายไตรมาส  ตลอดจนใหข้อ้แนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการปฏิบติังานและรายงานผลยงัคณะกรรมการบริษทั   
การพิจารณาค่าตอบแทน   
มีหนา้ท่ีหลกัในการเสนอแนะนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตวัเงินและมิใช่ตวั
เงินของบุคลากรทุกระดับขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษทั และเสนอแนะยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทในเครือ และกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ โดยตอ้งค านึงถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย  รวมทั้ง ค  านึงถึงส่วน
ของผูถื้อหุน้ดว้ย 
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9.1.9 ผู้บริหารของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ย 

ล าดบัที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายประพนัธ์      อศัวอารี กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
2. นายเจริญสุข       วรพรรณโสภาค รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ 
3. นายน าศกัด์ิ         วรรณวสูิตร รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี 
4. นางน ้ าฝน           รัษฎานุกลู ผูอ้  านวยการอาวโุส  ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  และ

เลขานุการบริษทั 
5. นางธิดารัชต ์       ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ  
6. นายเชิดชาย         ปิติวชัรากุล ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ 
7. นายพจนา            บุญศิริ ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนโครงการ 
8. นางวริาวรรณ       ธารานนท ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการ 
9. นางสาวดวงแกว้    อ้ึงศรีทอง ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
10. นายสมบติั             อยูส่ามารถ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 
11. นางสาวกนัยานาถ  วรีะพนัธ์ุ ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
1.  รับผิดชอบผลการบริหารกิจการของบริษทั ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั ก าหนดโดยบริหารจดัการ
ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  พนัธกิจและแผนวิสาหกิจ ( Corporate Plan)    ของบริษทั ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยเป็นไปตามระเบียบ  วตัถุประสงค์ภายในขอบเขตของ
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  รวมทั้ งการควบคุมการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั  รวมทั้งขอ้ก าหนดระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีบงัคบัใชใ้นบริษทั 
2. รับผดิชอบต่อการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษทั ในการพฒันาและจดัการระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในพื้นท่ี
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  ท่ีได้รับโอนสิทธิมาด าเนินการครอบคลุมถึงการจ าหน่ายน ้ าดิบให้แก่นิคม
อุตสาหกรรม  โรงงานอ่ืน ๆ  และตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง   โดยมีขอบเขตการด าเนินธุรกิจหลกั คือ การ
พฒันาและบริหารการจดัการทรัพยากรน ้าระบบท่อส่งน ้า  (Core  Business)   
ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั ให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ปฏิบติัการแทนจะไม่
รวมถึงการอนุมติัให้ท ารายการท่ีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2  ขอ้ 9.4.6 ความขดัแยง้ของผลประโยชน์) 
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตั้งผูแ้ทนจากคณะกรรมการบริษทั เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ตามความเหมาะสมใน     
แต่ละกรณี  โดยในปี 2554 บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการวางแผนสืบทอดต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารไวเ้ป็น
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แม่บท  และแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นขั้นตอนในการด าเนินการท่ีโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติเห็นชอบในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
เสนอช่ือบุคคล ยงัคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาในเบ้ืองตน้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้พิจารณา
น าเสนอผูถื้อหุ้น  พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย     ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย   5  คน  และตอ้งไม่เกินกว่า   11  คน  โดยให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการบริษทั  เลือกตั้งกรรมการด้วยกนัเป็นประธาน
กรรมการบริษทั  และอาจเลือกรองประธานกรรมการบริษทั รวมถึงกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  และต าแหน่ง
อ่ืนตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้    กรรมการบริษทั  ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทั  ทั้งหมด
ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร การแต่งตั้งกรรมการบริษทั  กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีหลกัเกณฑ์และ
วธีิการ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1.   เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ัง
นั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. คณะกรรมการบริษทั  ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชนจ ากดั 

5. กรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้โดย
สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) 

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอาจลงมติให้ถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ          
ด ารงต าแหน่งได ้ โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้
ร่วมประชุม  และมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
คณะกรรมการบริษทั ประจ าปีงบประมาณ  2554  จ  านวน 3 คน เป็นกรรมการร่วมกบัผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การ
ประปาส่วนภูมิภาคจ านวน 1 คน คือ นายวเิชียร  อุดมรัตนะศิลป์    และ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 1 คน คือ นายเพิ่มศกัด์ิ  รัตนอุบล  และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จ  านวน 1 คน คือ     
นางมณฑา ประณุทนรพาล 
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9.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  
9.3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2554 

รายชื่อคณะกรรมการ   
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1 นายชาญชยั สนุทรมฏัฐ์ ประธานกรรมการ 3 37,500 - 112,500 - - 
2 นายอทุิศ ธรรมวาทิน อดีตประธาน1

กรรมการ 
9 112,500 - 337,500 12 420,000 

3 นายกนกศกัดิ ์ ป่ินแสง อดีตกรรมการ1 9 80,000 140,000 270,000 12 378,000 
4 พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธุ์มว่ง อดีตกรรมการ1 9 80,000 170,000 270,000 12 378,000 
5 นายบญุม ี จนัทรวงศ์ อดีตกรรมการ1 9 80,000 200,000 270,000 12 378,000 
6 นางนิศกร ทดัเทียมรมย์  อดีตกรรมการ1 9 80,000 200,000 270,000 12 378,000 
7 พล.ต.ต.พิมล สนิธุนาวา อดีตกรรมการ1 9 80,000 240,000 270,000 12 378,000 
8 นายวเิศษ ช านาญวงษ์ อดีตกรรมการ1 10 90,000 40,000 300,000 12 378,000 
9 นางลนีา    เจริญศรี  อดีตกรรมการ1 1 - 10,000 30,000 12 378,000 

10 นายรัษฎา2 ผอ่งแผ้ว อดีตกรรมการ1 3 30,000 50,000 90,000 12 420,000 
11 นางมณฑา ประณทุนรพาล กรรมการ 12 120,000 100,000 360,000 12 378,000 
12 นายเพ่ิมศกัดิ2์ รัตนอบุล กรรมการ 9 90,000 40,000 270,000 - - 
13 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 11 100,000 40,000 330,000 - - 
14 นายวเิชียร3 อดุมรัตนะศิลป์ กรรมการ - - - - - - 
15 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ กรรมการ 3 30,000 50,000 90,000 - - 
16 นายพลูศกัดิ ์ ประณทุนรพาล กรรมการ 3 30,000 60,000 90,000 - - 
17 นางอรุณี อคัรประเสริฐกลุ กรรมการ 3 20,000 60,000 90,000 - - 
18 พล.ต.อ.วฒุิ พวัเวส กรรมการ 3 20,000 10,000 90,000 - - 
19 นางสาวณาริน ี ตะลอ่มสนิ กรรมการ 3 20,000 30,000 90,000 - - 
20 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการ 12 120,000 160,000 360,000 12  420,0005 

หมายเหตุ :   1  อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ  หมายถึงกรรมการบริษทั  
    ท่ีพน้วาระการด ารงต าแหน่งก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
  2  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัของนายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล และนายรัษฎา ผอ่งแผว้ จ  านวน 990,000 บาท   
         ไดด้ าเนินการตามระเบียบของ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ท่ีโอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของ 
       บริษทัอ่ืนๆ เขา้โดยตรงยงัมูลนิธิ ไทยรักษป่์า 
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  3  นายวิเชียร  อุดมรัตนะศิลป์  ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
       เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 จึงยงัมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2554 
  4   จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม มีรายการสรุปยอ่ท่ีหนา้ 4 
  5   การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายค  านวณอยูใ่นค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 
9.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่เป็นตัวเงินในระหว่างวันที ่1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554  
ผูบ้ริหารของบริษทั จ  านวน 12(1) คน ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2554 ในรูป
เงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 45,327,520.50 บาท 
หมายเหตุ  (1) ผูบ้ริหารของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 3  มีนาคม  2554   มีจ านวน 12 คน   และในวนัท่ีนางสาวเฟ่ืองฟ้า  

น่ิมเจริญ   ลาออกจากบริษทั  ท าใหจ้ านวนผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2554  มี 11 คน 

9.3.3   การถือครองหลกัทรัพย์  
คณะกรรมการบริษทั 11 คน ท่ีด ารงต าแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554  ไม่มีผูใ้ดถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั  
ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารของบริษทั  11 คน มีการถือครองหุน้สามญัจ านวน 1,454,580  หุน้  
( ณ 30 ต.ค. 54) 
  
9.3.4  การจ่ายเงินสมทบในกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
ในปีงบประมาณ 2554 ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2554  บริษทั ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารอง   เล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารของ
บริษทั จ านวน  12(1)  คน เป็นจ านวน 1,969,576.70 บาท    
หมายเหตุ  (1) ผูบ้ริหารของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 3  มีนาคม  2554   มีจ านวน 12 คน   และในวนัท่ี นางสาวเฟ่ืองฟ้า  

        น่ิมเจริญ   ลาออกจากบริษทั  ท าใหจ้ านวนผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มี 11 คน 

 
9.4 การก ากบัดูแลกจิการ   
คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น  โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  รวมทั้งการให้
ความสัมพนัธ์กบัความรับผดิชอบต่อสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดลอ้ม   ส าหรับปี 2553 บริษทัไดมุ้่งเนน้เร่ืองการ
น าหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2549 จากตลาด
หลกัทรัพยฯ์ มาเป็นแนวทางการบริหารกิจการและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยน าหลกัการดงักล่าว
มาปฏิบติัให้ได้มากท่ีสุด  รวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั  โดย
มุ่งหวงัใหบุ้คลากรทุกระดบัด าเนินงานอยา่ง “โปร่งใส  ซ่ือสัตย ์ รับผดิชอบ  และสามารถแข่งขนัได”้ 
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9.4.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ (Vision)   พนัธกิจ (Mission) รวมทั้งนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี  ซ่ึงได้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  2546   ทั้งน้ีได้มอบหมายให้คณะกรรมการ    
ธรรมาภิบาลน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 
ทั้งน้ี  เพื่อให้พนกังานใหม่ของกลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ซ่ึงเป็นหวัขอ้
หน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ในวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษทัไดล้งนาม
รับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อน าไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งต่อไป   เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทั
ไดล้งนามรับทราบในคู่มือคณะกรรมการบริษทัในวนัปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีเขา้ใหม่เช่นกนั 
ในปี 2553 คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาทบทวนเป็นคร้ังท่ี 5  วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 โดยไดก้ าหนดเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นคู่มือคณะกรรมการบริษทัและหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  ดงัน้ี 

- นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
- นโยบายเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
- นโยบายความรับผดิชอบต่อเจา้หน้ี 

 
9.4.2  ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั  
บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย  โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บตามท่ีกฎหมาย
และขอ้บงัคบัก าหนด  และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม  เช่น  การก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบติัต่างๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งโปร่งใส และทนัเวลา เป็นตน้  
ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ริษทัมีการด าเนินงานท่ีเจริญเติบโตอยา่งมีคุณค่าและย ัง่ยนืต่อไป 
 
9.4.3  สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  

ประโยชน์ร่วม ดงัน้ี 

(1)   ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึงการลงทุนให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม  
รักษาสถานภาพทางการเงินใหมี้สภาวะมัน่คง เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ละเจริญเติบโต 

 (2) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ ดว้ยการจดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 

 (3) ความรับผิดชอบต่อพนกังาน โดยให้ความเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนกังานทุกคน จดั
ให้มีสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีดีปลอดภยั สวสัดิการท่ีดีและสภาพการจา้งท่ียุติธรรมเหมาะสมกบั
สภาวะตลาด ส่งเสริมการใชท้รัพยากรบุคคลอยา่งมีค่าท่ีสุด 
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(4)   ความรับผิดชอบต่อผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจโดยพยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งกบัผูรั้บเหมา ผูจ้ดัหา และผูร่้วมทุนภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(5) ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
ชีวติและทรัพยสิ์นของบุคลากร ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

(6)  ความรับผดิชอบต่อเจา้หน้ี โดยปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดในสัญญา และไม่ปกปิด
สถานะการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัและบริษทัในเครือ  รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทาง
ท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้มื 

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดเพิ่มเติมเร่ืองความรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี และเปิดเผยไวใ้น
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี   “ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดในสัญญา และไม่ปกปิดสถานะ
การเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนท่ีได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางท่ีขดักบั
วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน”  
 
การแจ้งข้อร้องเรียน  
ก าหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ  รายงานทาง
การเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสในการร่วม
สอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษทั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  โดยร้องเรียนยงัคณะกรรมการตรวจสอบผา่น
ช่องทางดงัต่อไปน้ี 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : คณะกรรมการตรวจสอบ  http://www. AC_EW@eastwater.com 
จดหมายธรรมดา :    คณะกรรมการตรวจสอบ  

                                               บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออกจ ากดั (มหาชน) 
                                  อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต  

     แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
9.4.4 การประชุมผู้ถือหุ้น  

ก่อนวนัประชุม  
- แจง้ก าหนดวนัประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2552  ให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ผา่นระบบสารสนเทศตลาดหลกัทรัพย ์ฯ และเวบ็ไซตบ์ริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 
วนั 

- จดัส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย วตัถุประสงค ์
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  โดยได้จดัส่งยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือมอบฉันทะ 
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ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  พร้อมทั้งแจง้การเผยแพร่เอกสารการประชุมยงัผูถื้อหุ้น ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14  วนั และไดป้ระกาศลงหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่
นอ้ยกว่า 3 วนั ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม
เปิดเผยในเวบ็ไซตบ์ริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั 

- กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือ
มอบฉนัทะท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ แบบ ก. หรือ ข.หรือ ค. พร้อมทั้ง
ก าหนดให้มีกรรมการอิสระ จ านวน 2 คน ให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะแทนในการเขา้ประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียง       

- เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และการเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้  ทั้งน้ี ในปี 2552 ได้
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2552  และแจง้ล่วงหน้าผ่าน
ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2552 

 
วนัประชุม 
- ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2552 เม่ือวนัท่ี  19 มีนาคม 2553 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม

โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ   บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น ในการลงทะเบียน 
และนบัคะแนนเสียง โดยให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  น าโปรแกรม
การลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจนบัคะแนนเสียงดว้ยระบบ Barcode มาใชใ้นการประชุม  

- คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม จ านวน 11 คน (ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด)  ซ่ึง
รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน  ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และประธาน
คณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถาม
และรับทราบความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ 

- ก่อนเร่ิมการประชุมประธานในท่ีประชุมแจง้วิธีการลงคะแนน นบัคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งน้ี
ก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัโดยเปิดโอกาสให้สอบถามแสดงความคิดเห็นโดยไดแ้จง้ผูถื้อหุ้น
อภิปรายภายในระยะเวลาอยา่งเหมาะสม รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีกรรมการ
และผูบ้ริหารตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนทุกค าถามแลว้จึงให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ   ส าหรับระเบียบ
วาระการเลือกตั้งกรรมการ  ประธานแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
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- ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนส้ินสุดการประชุม  โดยประธานด าเนินการประชุมให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทัโดยได้
ประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมมีมติให้เปล่ียน
ล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และเม่ือท่ี
ประชุมไดพ้ิจารณาครบทุกระเบียบวาระแลว้  ประธานแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่ผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมกนัไม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ทั้งน้ีในปี 
2552 บริษทัไม่มีการเปล่ียนล าดบัระเบียบวาระจากท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และ
ไม่มีการน าเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม 
 

ภายหลงัการประชุม   
- บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม  โดยไดบ้นัทึก
ประเด็นต่างๆ ในรายงานการประชุม  พร้อมทั้งบนัทึกมติท่ีประชุมท่ีชดัเจน และระบุผลการลงคะแนน 
ทั้งประเภทเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง   

- บริษทัเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปียงัผูถื้อหุ้นผ่านระบบสารสนเทศตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัภายใน 14 วนั   

- สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดจ้ดัท าโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2552 ซ่ึงผลประเมินดงักล่าว บริษทัได้รับคะแนนระดบั “ดีเยี่ยม” (คะแนนการประเมินดีกว่าการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2551 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก) 

 
9.4.5  ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์  
คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัยิง่ในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษทั โดยการ
ก าหนดแผนธุรกิจระยะยาว  (Corporate Plan) ทุกๆ 3 ปี      ส าหรับการด าเนินการในแต่ละปี ฝ่ายบริหารของ
บริษทัไดน้ าเสนอกลยทุธ์ และกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและการลงทุนและคณะกรรมการบริษทั
ตามล าดบัเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น และอนุมติัก าหนดแผนปฏิบติัการรวมถึงงบประมาณค่าใชจ่้ายรายปี   
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารด าเนินการรายงานความคืบหนา้ของแผนปฏิบติัการประจ าปี อุปสรรคปัญหาท่ีส าคญัใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และคณะกรรมการ
บริษทั ไดรั้บทราบเช่นกนั  รวมถึงการน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัจดัจา้งโครงการลงทุนท่ี
ส าคญัมูลค่ามากกวา่  200  ลา้นบาทข้ึนไป  
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษทั  โดยก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั  เร่ืองรายงานสถานะการเงินของบริษทั  เป็นรายไตรมาส      นอกจากน้ี คณะกรรมการ
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บริษทัไดต้ระหนักถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ จึงได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     
 
9.4.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี และคู่มือคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

-  กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้บุคลากรของบริษทัปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทั  
จะตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัไวใ้นรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั  โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงขอบเขตดงักล่าวตอ้งไม่
รวมถึงการอนุมติัให้ท ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
หรือมีส่วนไดเ้สีย 

- บุคลากรทุกระดบัมีหน้าท่ีหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัเสีย
ผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน 

- พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีเปิดเผยเร่ืองท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนให้ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบ โดยตอ้งแนบรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวดว้ย เพื่อรวบรวมเขา้หารือยงักรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ 

-  ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือบริษทัในเครือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ผู ้
ใกลชิ้ด   หรือญาติสนิท ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
  

คณะกรรมการบริษทัและผูมี้บริหารมีหนา้ท่ีในการรายงาน ดงัน้ี 
- รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ  โดยเลขานุการ

บริษทัส่งส าเนารายงานใหป้ระธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ    
- รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

ก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง     
  ทั้งน้ี กรณีบริษทัมีการท ารายการเก่ียวโยงกนัก าหนดให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ
ส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างเคร่งครัด    ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฝ่าย
บริหารจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น จะงดออกเสียงและไม่อยู่
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
  กรณีของผูรั้บจา้งและคู่คา้ บริษทัไดก้ าหนดให้ท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัตามหลกัเกณฑข์องส านกังานก.ล.ต.เพื่อเป็นขอ้มูลให้ฝ่ายบริหารพึงระมดัระวงัขั้นตอนในการ
อนุมติัการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     ซ่ึงรายการระหว่างกนัของบริษทัและ
บริษทัในเครือ  รวมถึงบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ จะผา่นขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัอยา่งถูกตอ้ง 
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ชดัเจน  โดยใช้โครงสร้างราคาและเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่นเดียวกบัคู่คา้รายอ่ืนๆ ของบริษทั   
โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดรายการระหวา่งกนัไวใ้นรายงานประจ าปี    

 

9.4.7  จริยธรรมทางธุรกจิ  
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดให้ประกาศใช้ “ หลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั”   “คู่มือคณะกรรมการบริษทั”   และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549    โดยไดมี้การปรับปรุงให้ทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัหลกัเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงต่างๆ อยูเ่สมอ      ทั้งน้ี  ไดป้รับปรุงคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2553     เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบติั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยก าหนดให้
กรรมการบริษทัทุกท่านลงนามรับคู่มือคณะกรรมการบริษทั   ส าหรับพนกังานกลุ่มบริษทัทุกคนไดเ้ขา้ร่วม
อบรมและท ากิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในหลกั            ธรรมาภิบาลอยา่งต่อเน่ือง 
 
9.4.8  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน  11  คน ประกอบดว้ยโดยคณะกรรมการบริษทั  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553  
ประกอบดว้ย 

 -  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     1 คน 
  -  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    6 คน 
 -  กรรมการท่ีเป็นอิสระ    4  คน 
 

9.4.9     การประเมินผลงานกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประเมินตนเองในภาพรวมของผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองมาทุก
ปี เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่างๆ  ในระหว่างปีท่ีผ่านมา  โดยสามารถน าผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี    ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั      ในปี 2553 มีคะแนนรวมเฉล่ียจาก
กรรมการทุกคนเท่ากบั 4.86  คะแนน จาก 5 คะแนน  โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเต็มต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ปี 2552 ไดแ้ก่  
1) การแบ่งแยกหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน     2) การ
ก าหนดให้มีขอ้ห้ามปฏิบติัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     3) การท าหน้าท่ีของประธาน
กรรมการในการประชุม   และ 4) การไดรั้บรายงานการประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนตรวจสอบและ
ทว้งติงในกรณีท่ีเห็นว่าไม่ถูกตอ้งครบถว้น     นอกจากน้ี หัวขอ้ท่ีมีคะแนนเพิ่มข้ึนโดยมีคะแนนเต็ม ส่วนใหญ่
เก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองต่างๆในการประชุม  โดยคณะกรรมการบริษทัแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นกลาง  ไม่มีอคติ  
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุ้นใหญ่  สร้างสรรค ์ เป็นเหตุเป็นผล  และรอบคอบ   รวมทั้งการปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุน้โดยเท่าเทียมกนั 
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9.4.10 การรวมหรือแยกต าแหน่ง  
คณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ กระจายอ านาจการตดัสินใจ แบ่งอ านาจการ
กลัน่กรอง และการพิจารณาอนุมติัอย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะโดยไม่มี
อ านาจลงนามผกูพนักบับริษทั ไม่มีส่วนไดเ้สียในดา้นการเงิน และการบริหารงานของบริษทั รวมถึงบริษทั
ในเครือ 
 
9.4.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาอตัราค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้
ด ารงต าแหน่งโดยอา้งอิงจากก าไรสุทธิ  เงินปันผล  และผลการด าเนินงานของกรรมการบริษทั  และมีการปรับ
ลดค่าตอบแทนรายเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกปี   และน าเสนออตัรา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยในปีงบประมาณ 
2553  บริษทัจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร สรุปไดด้งัน้ี   
1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ( ดูรายละเอียดขอ้ 9.3.1 และ 9.3.2 ) 
2.  ค่าตอบแทนอ่ืน 2.1  การถือครองหลกัทรัพย ์( ดูรายละเอียดขอ้ 9.3.3 ) 
     2.2  การจ่ายเงินสมทบในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ( ดูรายละเอียดขอ้ 9.3.4 ) 
 
9.4.12 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน  
บริษัทได้ ให้ค วามส าคัญ ต่อระบบการควบ คุมภายใน   โดย มุ่ ง เน้นให้ มี ก า รควบ คุมภาย ใน ท่ี
เพียงพอ  เหมาะสม  และเก้ือหนุนประสิทธิภาพของธุรกิจ  ทั้งในดา้นการเงิน  การด าเนินการ การบริหารความ
เส่ียง และการก ากบัดูแล โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบกระบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารจดัการ ควบคู่ไปกับการประเมินความเส่ียง  โดยจดัท าและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยน าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อติดตามแนวโนม้ของปัจจยัเส่ียงต่างๆ ให้สามารถลดลงอยู่
ในระดบัท่ียอมรับได ้ รวมถึงมีกลไกการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารผา่นระบบบริหารคุณภาพ ISO 
90001:2000 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 และกระบวนการตรวจติดตามประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัในเครือ 
ทั้ งน้ี  บริษัทได้มีการด าเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในปี 2554 แล้ว  ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ มี
ความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ   และส่งเสริม
ประสิทธิผลของการประกอบกิจการอยา่งย ัง่ยนื 
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9.4.13 รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
2554 ( 56-2 ) 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ
เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2553  
( 56-2 ) 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  
และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554  โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อ
รายงานทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2554  ( 56-2 ) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลซ่ึงไดส้อบทานการปฏิบติัตามกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดร้ายงาน
ความเห็นไวต้ามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2554 ( 56-2 ) 
 
9.4.14 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  
บริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆของบริษทัเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูล้งทุน 
นกัวเิคราะห์และกลุ่มผูถื้อหุน้ จึงใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 
ตามเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนด นอกจากน้ียงัไดจ้ดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ อาทิ ขอ้มูลบริษทั  งบการเงิน การน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษทั  ขอ้มูลทางการเงินท่ี
ส าคญั รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) บทวเิคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทั้งรายงานสารสนเทศ
ท่ีบริษทัแจง้ต่อ ตลท.ผา่นช่องทางของตลท.(www.set.or.th) และทางเวป็ไซตข์องบริษทั(www.eastwater.com) 
โดยปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ  
ทั้งน้ี หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (โทรศพัทห์มายเลข 02-272-1600 ต่อ 2378 โทรสารหมายเลข 02-272-1601 
หรือท่ี ir@eastwater.com) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลางและเป็นตวัแทนในการติดต่อส่ือสาร ใหบ้ริการขอ้มูล
ข่าวสารและจดักิจกรรมต่างๆของบริษทั แก่ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นกัวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป เพื่อน าเสนอ
ผลงานและแจง้สารสนเทศของบริษทัในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2554 สรุปกิจกรรมไดด้งัน้ี 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
http://www.eastwater.com/
mailto:ir@eastwater.com
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ประเภทกิจกรรม จ านวน (คร้ัง) 

การประชุมทางไกล ทางโทรศพัท ์ส าหรับนกัลงทุนต่างประเทศ (Conference Call) 1 
การจดักิจกรรมพบผูล้งทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Opportunity Day) 4 
การเขา้พบผูบ้ริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจดัการและความคืบหนา้ของ
โครงการต่างๆ (Company Visit) 

 
8 

การจดักิจกรรมเยีย่มชมกิจการของบริษทั (Site Visit) 1 
              ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 
นอกจากน้ียงัมีบริการจดัส่งข่าวสารของบริษทั ทางอีเมล์ (E-Newsletter) โดยผูส้นใจสามารถสมคัรได้ทาง 
เวบ็ไซต์ของบริษทั ทั้งน้ีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดจ้ดัให้มีการรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่างๆของนกัลงทุน นกัวเิคราะห์และผูถื้อหุน้ เสนอต่อคณะผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้
เหมาะสมในการด าเนินนโยบายของบริษทัต่อไป  
 
9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษทัก าหนดเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

1. กรรมการ  ฝ่ายบริหาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนกังานของผูรั้บจา้ง มีหนา้ท่ีตอ้งยอมรับ
พนัธะผกูพนั ตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีตอ้งปกป้อง และไม่เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็น
ความลบัหรือความลบัทางการคา้  ซ่ึงมีผลต่อความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จและความมัน่คง
ของบริษทั 

2. ขอ้มูลลบัทางการคา้ ตอ้งไดรั้บการดูแลปกปิดมิให้ร่ัวไหลออกไปภายนอก การใชข้อ้มูลภายใน
ร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบท่ีถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

3. การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกทุกขอ้มูลท่ีออกไปสู่สาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ หากเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผูร่้วมทุนอ่ืนๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูร่้วมทุนดว้ย โดยหน่วยงานกลางท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร  
และงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ฝ่ายการเงินและบญัชี   ทั้งน้ี ฝ่ายส่ือสารองคก์รมี
หนา้ท่ีแจง้ข่าวสารแก่พนกังานดว้ย 

  
นอกจากน้ี บริษทัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัรับทราบถึงภาระหนา้ท่ีการรายงานการไดม้าหรือ
จ าหน่ายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั รวมถึง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทยงัส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและวิธีการท่ีก าหนด รวมทั้งให้มีการรายงานในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัดว้ยทุกคร้ัง 
 
 อน่ึง ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน (Insider Trading) 
โดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นคู่มือคณะกรรมการบริษทัและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงัน้ี 
 เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน :  “ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานประจ าของบริษทั รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวน าขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใชป้ระโยชน์ในการซ้ือขาย หลกัทรัพยเ์พื่อเก็งก าไร หรือสร้างความไดเ้ปรียบให้กบับุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ใดกลุ่มหน่ึง” 
เร่ืองการงดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั :   “ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานประจ าของบริษทั รวมทั้ง
คู่สมรส  และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว งดการ ซ้ือ ขายหรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินต่อ ตลาดหลกัทรัพยฯ์    และในช่วงระยะเวลา 3 วนัหลงั
การเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนไดมี้ระยะเวลาท่ีเพียงพอในการ
เขา้ถึงและท าความเขา้ใจในสาระส าคญัของขอ้มูลข่าวสารของบริษทั หรือ งบการเงินท่ีเปิดเผยไดต่้อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เสร็จส้ินแลว้”  
 
9.6 บุคลากร  

(1) บุคลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   บริษทั มีพนกังานทั้งส้ิน  149   คน แบ่งเป็นพนกังานประจ า 148 
คน และพนกังานสัญญาจา้ง  1  คน ดงัมีรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

ฝ่าย/ ส านกั จ านวนพนกังานทั้งส้ิน  (คน) 
1. ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และ
เลขานุการบริษทั 
2. ฝ่ายตรวจสอบ 

17 
5 

3. ฝ่ายวางแผนโครงการ 
4. ฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ 
5. ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

16 
39 
20 

6. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 
5 

8. ฝ่ายอ านวยการ 
9. ฝ่ายการเงินและบญัชี 

16 
20 

10. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 
รวม 149 
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บริษทั พิจารณาถึงความส าคญัของพนกังานท่ีถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั อีกทั้งองค์กรอาจไม่บรรลุ
เป้าหมายหากองคก์รขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  ดงันั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพฒันา
บุคคลากร   จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง   ในปี  2554    บริษทัยงัคงมุ่งเน้นในการบริหารบุคลากรเพื่อให้
เกิดผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี   

 สรรหา (Recruitment)  บุคคลากรให้มีคุณสมบติัเหมาะสมกบังาน โดยก าหนดเกณฑ์
ดา้นต่าง ๆ เพื่อยกระดบัความสามารถของบุคลากร 

 โครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ(Remuneration Policy) ท่ีสามารถ
แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจบริการสาธารณูปโภค ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายบุคลากรท่ี
เหมาะสม และสร้างขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน 

 ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (Training and Development) โดยการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้มีศกัยภาพและความสามารถในฐานะผูน้ าดา้นการจดัการ
น ้ า (Competency) สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน ส่งผลต่อ
การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  

 พฒันาระบบงานภายในองค์กร   โดยสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
บูรณาการ อาทิ ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Management) 
ของพนักงานท่ีโปร่งใสและชัดเจน บริหาร ระบบการสรรหาพนักงานผูมี้ผลงานดี 
(Talent Management) เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ  และมีความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบงานหรือการโอนยา้ยไปยงัหน่วยงานใหม่ รวมทั้งการสร้าง
ความกา้วหน้าในอาชีพ (Career Path Management) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัน าไปสู่การ
สร้างผูบ้ริหารใหม่ ในระบบพฒันาผูบ้ริหาร (Successor Planning) เพื่อให้มีวิสัยทศัน์
และภาวะผูน้ าท่ีดีข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างองคก์รให้สอดรับกบัเป้าหมาย
และกลยทุธ์ขององคก์รในการขยายธุรกิจในอนาคต 

 ส่ือสารภายในองคก์ร (Internal Communication) โดยมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายใน
องค์กร ตลอดจนเป็นช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่พนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่พนกังานในความส าเร็จขององคก์ร 

(2) การเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานในรอบระยะเวลา 5  ปีท่ีผา่นมา   
                ในปี พ.ศ. 2554   มีพนกังานจ านวน    149 คน    และมีพนกังานลาออกจ านวน 34 คน   
(ณ 31 ธนัวาคม 2554) 
                ในปี พ.ศ. 2553   มีพนกังานจ านวน    148  คน    และมีพนกังานลาออกจ านวน  22  คน  
( ณ 31 ธนัวาคม 2553) 
                ในปี พ.ศ. 2552   มีพนกังานจ านวน    143  คน    และมีพนกังานลาออกจ านวน  7 คน  
( ณ 31 ธนัวาคม 2552) 
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                ในปี พ.ศ. 2551   มีพนกังานจ านวน    138  คน    และมีพนกังานลาออกจ านวน  7 คน   
( ณ 30 กนัยายน 2551) 
                ในปี พ.ศ. 2550   มีพนกังานจ านวน    106  คน    และมีพนกังานลาออกจ านวน  7 คน   
( ณ 30 กนัยายน 2550) 
(3) ในปี 2554 บริษทั ยงัคงเน้นย  ้าและให้ความส าคญักบัการน าดชันีวดัความส าเร็จของงาน (Corporate 

KPIs)  โดยจะถูกถ่ายทอดมาในการประเมินผลงานพนกังานทุกระดบั รวมทั้งการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) ของพนกังาน  เพื่อให้พนกังานมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ของ
องค์กร  ซ่ึงมีการส่ือสารให้พนักงานทุกระดบัมีความรู้และความเขา้ใจถึงพฤติกรรมตามท่ีองค์กร
ตอ้งการ  ทั้งน้ี ในการส่ือสารนั้น เพื่อให้เขา้ใจง่าย จึงส่ือสารให้พนกังานเขา้ใจสมรรถนะหลักของ
องคก์ร  Core Competency ของพนกังานทุกคน  คือ   I  A  C T   ดงัน้ี 
 

                                                                            II  nntteeggrriittyy            คุณธรรมคุณธรรม   
      A chievement Orientation    ความมุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จ 
            CC  uussttoommeerr  SSeerrvviiccee  OOrriieennttaattiioonn    ความใส่ใจบริการลูกคา้ความใส่ใจบริการลูกคา้  
            TT  eeaammwwoorrkk  aanndd  LLeeaaddeerrsshhiipp     การท างานเป็นทีมและภาวะผู ้การท างานเป็นทีมและภาวะผู ้น าทีมและน าทีมและ
สมรรถนะด้านบริหารจัดการสมรรถนะด้านบริหารจัดการ     MMaannaaggeerriiaall  CCoommppeetteennccyy   ส าหรับผูบ้ริหารและหวัหนา้งานส าหรับผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน   คือ คือ DD  II  SS  CC      ดงัน้ีดงัน้ี   
                                                                                                      DD  eevveellooppiinngg  OOtthheerrss                                                                          การพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากร   
                                                                                                      II  nnfflluueennccee  aanndd  EEffffeeccttiivvee  CCoommmmuunniiccaattiioonn        การโนม้นา้วจูงใจการโนม้นา้วจูงใจและการและการ  
                    ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
                                                                                                      SS  ttrraatteeggiicc  OOrriieennttaattiioonn                                                                    การมุ่งเนน้กลยทุธ์การมุ่งเนน้กลยทุธ์   
                                                                                                      CC  hhaannggee  LLeeaaddeerrsshhiipp                                                                      การเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงการเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง   
                                          
นอกจากน้ี กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยงัมีการเนน้ย  ้ากบัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองในนอกจากน้ี กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยงัมีการเนน้ย  ้ากบัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองใน
นโยบายจาก นโยบายจาก CCEEOO                                                                                                        อ อ TTCCCC  ((  TTeeaammwwoorrkk,,  CCooaacchhiinngg,,  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ))  
 
บริษทั ไดจ่้ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินอ่ืนๆ  และโบนสัจากผลงานปี 2554  ใหก้บั
พนกังานและผูบ้ริหาร รวมกนัประมาณ 137,640,518.90 ลา้นบาท   
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นโยบายในการพฒันาพนักงาน  
ในพฒันาพนกังาน  บริษทัมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในทุกระดบั  โดยพนกังานทุกคนจะไดรั้บประเมิน 
Competency ตามระดบัของพนกังานปีละ 2 คร้ัง และผูบ้งัคบับญัชาจะวางแผนการพฒันาพนกังาน  และเป็น
ผูดู้แลให้มีการพฒันาตามแผน และกระบวนการพฒันารองรับตามความเหมาะสม เช่น  การฝึกปฏิบติั (OJT)   
และ  การมอบหมายงาน  เป็นตน้ 
บริษทัมีการจดัหลกัสูตรต่างๆ รองรับกบั Competency หลกัขององค์กร และมีการส่งพนกังานเขา้อบรมใน
หลกัสูตรท่ีจ าเป็นซ่ึงจดัโดยสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง โดยในปี 2554 พนกังานไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ 
มีจ านวนชัว่โมงเฉล่ีย 77.7 ชม./คน  โดยแบ่งตามกลุ่มระดบั ดงัน้ี 

- พนกังานระดบัปฏิบติัการ เฉล่ีย 58 ชม./คน ตวัอยา่งหลกัสูตร เช่น  The 7 Habits of Highly Effective 
People , ทกัษะการน าเสนอ   ภาษาองักฤษ   และหลกัสูตรดา้น Functional Competency  เป็นตน้ 

- พนกังานระดบับงัคบับญัชา  เฉล่ีย 129 ชม./คน ตวัอยา่งหลกัสูตร  เช่น กลยุทธ์ระยะยาว, ทกัษะการ
น าเสนอ  และหลกัสูตรดา้นภาวะผูน้ า เช่น EDP (Executive Development Program) ,  ความรู้ดา้นงาน
ตรวจสอบ, เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร   ทกัษะการบงัคบับญัชา  และ TQA   เป็นตน้ 

- ผูบ้ริหารระดบัสูง เฉล่ีย 121.8 ชม./คน  ตวัอยา่งหลกัสูตร เช่น  Executive Coaching  Program,  SEP 
(Senior Executive   Programe ) ของสถาบนัการศึกษาชั้นน า  เป็นตน้ 

นอกจากหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการบริหาร  และเก่ียวกบัหน้าท่ีหลกัโดยตรงแล้ว   ตั้งแต่ปี 2550  
เป็นตน้มา บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานเขา้ร่วมการฝึกปฏิบติัธรรมตามสถานปฏิบติัธรรมต่างๆ  โดยถือเป็น
การพฒันาจิตใจวิธีการหน่ึงท่ีส าคญั   เพื่อให้พนกังานด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  ทั้งน้ีบริษทั เห็นว่าเม่ือ
พนกังานมีความสุขในชีวิต  มีการฝึกสมาธิ จะส่งผลถึงประสิทธิผลในการท างานดว้ย    ซ่ึงพนกังานสามารถ
เขา้ร่วมฝึกปฏิบติัธรรมไดต้ามสถานท่ีตนเองสะดวก  และบริษทัถือว่าเป็นการฝึกอบรม จึงไม่นบัเป็นวนัลา  
ทั้งน้ีมีพนกังานสนใจเขา้ร่วมการปฏิบติัธรรมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ    
 
นอกจากวิธีการเรียนรู้โดยการฝึกอบรมแลว้ ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ภายในองค์กร คือการน าความรู้
ต่างๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั   ในปี 2554  มีหน่วยงานซ่ึงดูแลดา้นการบริหารความรู้องคก์ร ( Knowledge 
Management)   เพื่อใหอ้งคค์วามรู้ยงัอยูก่บัองคก์รและหน่วยงาน จึงมีการเร่ิมตน้ให้ทุกหน่วยงานสรุปความรู้ท่ี
ส าคญัของหน่วยงาน น าเก็บในระบบอิเลคทรอนิคส์และมีการน ามาแลกเปล่ียนให้ทุกหน่วยงานมีความเขา้ใจ
วา่ในแต่ละหน่วยงานมีความรู้อะไรบา้ง 
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การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2554 

บริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน  โดยมุ่งเนน้ให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  เหมาะสม  

และเก้ือหนุนประสิทธิภาพของธุรกิจ  ทั้งในดา้นการเงิน  การด าเนินการ การบริหารความเส่ียง และการก ากบั

ดูแล ทั้งน้ีหลกัการและสาระส าคญัของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสามารถ พิจารณา

ไดใ้น 5 ดา้น ดงัน้ี  
 

1.   องค์กรและสภาพแวดล้อม   

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษทัให้

ครอบคลุมตามหลกั Balanced Scorecard โดยการก าหนดแผนธุรกิจระยะยาว รวมทั้งการให้ความคิดเห็น และ

อนุมติักลยุทธ์ กิจกรรมต่างๆ และแผนปฏิบติัการรายปี นอกจากนั้นยงัประยุกต์ใชเ้กณฑ์การประเมินผลการ

ด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ในการวดัผลการปฏิบติังานทัว่ทั้งองคก์ร   เพื่อให้การติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเท่ียงธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นระบบสอดคล้องกบัเป้าหมาย และ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร       

นโยบายการบริหารจดัการภายในองค์กรมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง คณะกรรมการบริษทั   

ฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั  ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอิสระ หรือกรรมการจาก

ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจกบักรรมการท่ีอาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั 

ตลอดจนจดัใหมี้การส่ือสารกบัผูล้งทุนเพื่อเผยแพร่ และส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ของบริษทั ใหส้าธารณชนไดท้ราบ

อยา่งสม ่าเสมอ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการพิจารณากลัน่กรอง และใหค้  าวินิจฉยัในเร่ือง

ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ีบริษทั ได้ประกาศใช้ หลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  จรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษทั และ  จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดบัของบริษทั ไดย้ึดถือ

ปฏิบติั  โดยมุ่งเนน้ความซ่ือสัตยสุ์จริต และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 

2.  การบริหารความเส่ียง 

บริษทั ใช้แนวคิดของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) โดยการประเมิน

ความเส่ียงในกระบวนการต่างๆ และวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง มาตรการควบคุมท่ีมีในปัจจุบนั รวมถึงการก าหนด

มาตรการควบคุมเพิ่มเติม โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงาน มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน และ

บริหารความเส่ียงขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง มีการจดัท าคู่มือบริหารความเส่ียงองคก์รและแผนปฏิบติัการบริหาร

ความเส่ียงประจ าปี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้เขม้แข็งยิ่งข้ึน  รวมถึงการ

บริหารจดัการเพื่อลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์แวดลอ้ม และความ
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เส่ียงท่ีแปรเปล่ียนไป นอกจากน้ีบริษทั ยงัก าหนดหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบในการ ติดตามผลการ

ด าเนินงาน ตามแผนโครงการบริหารความเส่ียง ประเมินผล และจดัท ารายงานผลการบริหารความเส่ียงเสนอ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา และให้ค  าวินิจฉัยอนัจะส่งผลให้

กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั เป็นพลวตัร อยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 
 

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทั  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ

ควบคุมภายในท่ีดีเร่ืองการแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน และการสอบทานงานระหวา่งกนั โดยแยกงานในหนา้ท่ีอนุมติั   

การบนัทึกรายการบญัชี ขอ้มูลสารสนเทศ  และหนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น ออกจากกนั  นอกจากน้ี

บริษทั ยงัไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008  และ ISO 14001:2004 ซ่ึงก าหนดให้บริษทั 

ตอ้งจดัท าคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบติั (Work Procedures and Work Instructions) เพื่อเป็นมาตรฐานอา้งอิงใน

การปฏิบติังาน รวมถึงการจดัฝึกอบรมพนกังานให้เขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้ง

ตามขั้นตอน และวธีิการปฏิบติังานท่ีบริษทั ก าหนดไว ้ 

ในกรณีของ รายการระหว่างกนัของบริษทั และบริษทัในเครือ รวมถึงบริษทั และผูมี้ผลประโยชน์ร่วมต่างๆ 

จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัอย่างถูกตอ้งชดัเจน ตามเง่ือนไข เช่นเดียวกบั คู่คา้รายอ่ืนๆ โดยไดเ้ปิดเผย

รายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้  

บริษัท มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทในเครืออย่างต่อเน่ือง และสม ่ าเสมอ โดยรายงาน

ความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานของบริษทัในเครือ แต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ และมอบหมายให้

มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ขอ้เสนอแนะไว ้  

รวมทั้งการประสานนโยบายใหทุ้กบริษทัมีทิศทางการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งเป็นทิศทางเดียวกบันโยบายของ

คณะกรรมการบริษทั   นอกจากนั้นยงัก าหนดให้มีหน่วยงาน ดูแลงานดา้น Compliance เพื่อก ากบัดูแลให้การ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทั ไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ใชป้ระกอบการตดัสินใจและ

จดัส่งให้คณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้ เพื่อให้มีระยะเวลาทบทวนและศึกษาขอ้มูลต่างๆ ในเบ้ืองตน้  

โดยทุกระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย  

จะปรากฏรายละเอียดในสรุปความเป็นมา รวมทั้งมติของท่ีประชุมในช่วงท่ีผา่นมาอา้งอิงไว ้รวมถึงมีการระบุ

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุมดงักล่าว (ถา้มี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 

ไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างครอบคลุม ครบถว้น เพื่อประกอบการวินิจฉัย และให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การ
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ปรับปรุง และพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง จากนั้นจึงจะระบุข้อเท็จจริงในประเด็นความคืบหน้าในการ

ด าเนินการของฝ่ายบริหารตามความเห็นของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซ่ึงจะครอบคลุมถึงเหตุผล การวิเคราะห์

ความอ่อนไหวทางธุรกิจ  อุปสรรค หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  ส่วนการน าเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการ

พิจารณาจะมีประเด็นขอ้พิจารณาหรือแนวทางเลือกเพื่อการหารือและการพิจารณาไวทุ้กคร้ัง   ทั้งน้ีในการ

น าส่งรายงานการประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัจะแจง้ให้กรรมการรายบุคคลสามารถแจง้แกไ้ขรายงานการประชุม

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดภายหลงัจากท่ีไดรั้บรายงานการประชุมประมาณ 7 วนั   

นอกจากน้ี บริษทั ยงัได้มีการประยุกต์ใช้ และพฒันาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัในองคก์ร สามารถเขา้ถึงขอ้มูล และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

ในระดบัท่ีเหมาะสม ผา่นทางนโยบาย และระบบการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีชดัเจน และเป็นระบบ เพื่อ

น าขอ้มูล และสารสนเทศดงักล่าวมาประกอบการพิจารณา และตดัสินใจในการปฏิบติังาน 
 

5. ระบบการติดตาม  

บริษทั มีการติดตามการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีระบุไวใ้นแผนธุรกิจระยะยาว และแผนปฏิบติัการประจ าปีอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยมีการรายงานความคืบหนา้ผลการปฏิบติังาน  และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 

(KPIs) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการปรับปรุง

แกไ้ขความล่าช้า หรือขอ้บกพร่องต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเน้นย  ้าให้มีการ

แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  

บริษทั ใหค้วามส าคญัต่อการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งยิ่ง  โดยมุ่งเนน้เพิ่มคุณค่าของงานตรวจสอบภายในต่อ

องค์กรโดยการใช้ขอ้มูลผลการประเมินความเส่ียงภายในองค์กร ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ (Risk 

Based Audit) และไดจ้ดัจา้งท่ีปรึกษาร่วมด าเนินการตรวจสอบภายใน (Co-sourcing) กบัฝ่ายตรวจสอบเป็น

ประจ าทุกปี  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั รวมถึงฝ่ายบริหาร สามารถเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงความถูกต้องน่าเช่ือถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้ ง

สารสนเทศทางการเงินการบญัชี และสารสนเทศท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  โดยการด าเนินงานต่าง ๆ สอดคลอ้ง

กบัขอ้กฎหมาย กฎ ระเบียบ แลขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  นอกจากน้ียงัมีกระบวนการติดตามผลการ

ด าเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทั ตามมาตรฐานสากล ISO 

9001:2008   และ ISO 14001 : 2004  อยา่งต่อเน่ือง 

จากการพิจารณาสาระส าคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้น  

คณะกรรมการบริษทั เช่ือมัน่ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอ และเหมาะสมกบัการ

ด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการด าเนินการ   และส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการท่ีย ัง่ยนื 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                               ส่วนท่ี 2 รายการระหวา่งกนั 

   

 

รายการระหวา่งกนั 

11.1 รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุด   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
โดยมีรายละเอียดประเภทรายการดงัต่อไปน้ี 
 
นิตบุิคคลทีอ่าจ 
มคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

การประปาส่วนภูมิภาค 
(The Provincial 
Waterworks Authority) 
(“กปภ.”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ โดย   วันท่ี   31 
ธนัวาคม 2554 กปภ. ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัฯ 
 
-   วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  
กปภ. และบริษทัมีกรรมการบาง
ท่านร่วมกนั คือ นายวิเชียร  อุดม
รัตนะศิลป์  
 
 

ปริมา รายการ 
ปริมา น ้ าดิบท่ีจ าหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจดัจ าหน่าย (ลา้นบาท) 
 
ปริมา น ้ าประปาจ า 
หน่าย  (ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจดัจ าหน่ายน ้ าประปา 
(ลา้นบาท) 

 
67.71 

 
589.74 

 
 

0.89 
49.70 

 
 

บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กบั กปภ. ใน
พ้ืนท่ีหนองค้อ -แหลมฉบัง - พัทยา -
บางพระ และพ้ืนท่ีดอกกราย- มาบตา
พดุ- สตัหีบ  
 
 
บริษทัฯจ าหน่ายน ้ าประปาให้กับ กปภ 
ในพ้ืนท่ีเกาะสมุย   
 

 

-บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กับ กปภ. ใน
อตัราเดียวกบัท่ีจ าหน่ายน ้ าให้กบัผูใ้ชน้ ้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภครายอ่ืนๆ และมีการท า
สัญญาท่ีเป็นลายลกัษ ์อกัษรท่ีชดัเจน หรือ
ในราคาปรับลดตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้น ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงมติเก่ียวกบั
อตัราค่าน ้ า กรรมการหรือผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน 
-บริษัทจ าหน่ายน ้ าประปาให้กับ กปภ.ใน
ราคาตามท่ีตกลงร่วมกันตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญา 
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 
มคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
(The Industrial Estate 
Authority of Thailand) 
(“กนอ.”) 

- กนอ. เป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของ
บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ย    วัน ท่ี  3 1 
ธนัวาคม 2554  กนอ. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 4.57 ลง ทุน จด
ทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัฯ 
 
- นางม ฑา ประ ุทนรพาล เป็น
ผูว้า่การ และเป็นกรรมการบริษทั 

ปริมา รายการ 
ปริมา น ้ าดิบท่ีจ าหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
 
 
 
มูลค่าท่ีจดัจ าหน่าย 
(ลา้นบาท) 

 
 

85.74 
 
 
 

793.06 

บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กบั กนอ. ใน
พ้ืนท่ีหนองค้อ -แหลมฉบัง - พัทยา -
บางพระ และพ้ืนท่ีดอกกราย- มาบตา
พดุ- สตัหีบ 
 

บริษัทฯ จ าหนา่ยน า้ดิบให้กบั กนอ. ในอตัรา
เดียวกบัที่จ าหน่ายน า้ให้กบัผู้ ใช้น า้ประเภท
นิคมอุตสาหกรรมรายอื่นๆ และมีการท า
สญัญาที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน หรือ
ในราคาปรับลดตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงมติเก่ียวกับ
อตัราคา่น า้และการเปลีย่นแปลงอตัราคา่น า้
ที่บริษัทฯ จ าหนา่ยให้กบั กนอ. 

กรรมการหรือผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียจะ
ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 
มคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

กปภ. และบริษทั ยูนิเวอร์
แซล  ยทีูลิต้ีส์ จ ากดั (“UU”)  

UU เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือ
หุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุน           จดทะเบียนท่ีช าระ
แลว้ของบริษทัดงักล่าว 
 
 

รายไดจ้ าหน่ายน ้ าประปา 
ประปาบางปะกง  – ลา้น ลบ.ม. 
                             - ลา้นบาท 
ประปาฉะเชิงเทรา – ลา้น ลบ.ม. 
                             -  ลา้นบาท 
ประปานครสวรรค ์– ลา้น ลบ.ม. 
                             -  ลา้นบาท 
ประปาระยอง       - ลา้น ลบ.ม. 
                             -ลา้นบาท 
ประปาชลบุรี        - ลา้น ลบ.ม. 
                             -ลา้นบาท 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการของ 
UU แก่ กปภ. (ลา้นบาท) 
 
 

 
10.30 
111.57 

10.27 
117.97 

3.41 
39.13 
16.69 

171.32 
7.96 

80.67 
 
 

79.07 

 
เป็นรายการท่ี UU จ าหน่ายน ้ าประปา
ให้แก่ กปภ. ตามสัญญาสัมปทานของ
บริษทัประปาฉะเชิงเทรา บริษทัประปา
บางปะกง บริษทัประปานครสวรรค์ การ
ประปาระยอง และการประปาชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นรายการท่ี UU ให้บริการแก่ กปภ. 
เช่นโครงการลดน ้ าสูญเสียตามสัญญา
สัมปทานของบริษทัประปาฉะเชิงเทรา 
บ ริษัทประปาบางปะกงและบริษัท
ประปานครสวรรค ์

 
UU จ าหน่ายน ้ าประปา ให้แก่ กปภ. โดย
ราคาค่าน ้ าและวธีิการปรับอตัราค่าน ้ าเป็นไป
ตามเง่ือนไขสญัญาสมัปทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
UU ให้บริการแก่ กปภ. โดยถือตามราคาท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา  
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 
มคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

บมจ.ผลิตไฟฟ้า (Egcomp)  
และบริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีู
ลิต้ีส์ จ ากดั (“UU”) 
 
 

ESCO ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
Egcomp และบริษัทฯ ถือหุ้น
ในบจ.เอ็กคอมธารา ในสัดส่วน
ร้ อ ยละ  7 4 . 1 9  แ ล ะ  1 5 . 8 8 
ตามล าดบั   โดยบริษทั ถือหุ้นใน
UU ร้อยละ 100 

รายไดบ้ริการจา้งผลิตน ้ าประปา
และบ า รุ ง รั กษ าระบบผ ลิต
น ้ าประปา แก่ บจ เอ็กคอมธารา 
(ลา้นบาท) 

56.09 เป็นรายการท่ี UU ให้บริการแก่ บจ.เอ็ก
คอมธารา ในสัญญาจ้างผลิตน ้ าประปา
และบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้ าประปา และ
ท่อส่งน ้ าประปา 

เป็นราคาตามสญัญาทางธุรกิจระหวา่งกนั
ทัว่ไป 
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11.2 ข้ันตอนอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะเกิดรายการระหว่างกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการคุ้มครองผูล้งทุนในกร ีท่ีมีการท ารายการประเภท
ดงักล่าว ท่ีประชุมค ะกรรมการบริษทัฯ  ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมประชุม
ดว้ย จะเป็นผูพ้ิจาร าและอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า
รายการประเภทดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดย
กรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการประเภทดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการเปิดเผย
ชนิด มูลค่า และเหตุผลของการท ารายการดงักล่าวทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจ าปี 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ พิจาร าความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 
11.3 นโยบายและแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ และบริษทัในเครือยงัคงมีนโยบายหรือแนวโนม้ในการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษ ะท่ีเป็น
การด าเนินธุรกิจทัว่ไป ในกร ีท่ีบริษทัฯ และบริษทัในเครือเห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปในราคาและเง่ือนไขทัว่ไปท่ีไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยในการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และของส านักงาน
ค ะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกั
บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในเร่ืองของรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมถึง
พิจาร าถึงความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

12. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
12.1 งบการเงิน 
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  

ผูส้อบบญัชี ไดใ้ห้ความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินของบริษทัฯ    ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานของบริษทั   และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดของบริษทั   โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี ( 2552 -2554) 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูล้งทุนสามารถดูงบการเงิน
ล่าสุดของบริษทัฯ ไดจ้าก Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) หรือดูไดจ้าก Website ของบริษทัฯ      (www.eastwater.com) 

 

โดยสามารถดูสรุปรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด าเนินงานไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.eastwater.com/
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี   
 

รายการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2554 2553 (ปรับปรุงใหม่) 2552 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 128,690 1.19 442,884 4.48 124,569 1.36 
  เงินลงทุนชัว่คราว 95,000 0.88 - - - - 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 417,583 3.87 375,055 3.79 311,365 3.40 
  รายไดค้่างานลดน ้าสูญเสียรอรับช าระจาก                  
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,133 0.10 16,613 0.17 26,625 0.29 
  สินคา้คงเหลือ 7,879 0.07 9,559 0.10 9,284 0.10 
  สินทรัพยโ์ครงการ - - - - 646,486 7.08 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,834 0.37 20,107 0.20 46,555 0.51 

  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย- 
สุทธิ 34,657 0.32 - -  - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 733,776 6.80 864,218 8.74 1,164,884 12.74 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             

  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - -  2,076 0.02 9,076 0.10 
  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 91,470 0.86 91,470 0.93 85,388 0.93 
  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิ 217,160 2.01 230,466 2.33 - - 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 8,372,710 77.64 7,537,824 76.26 6,775,830 74.07 
  สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน-สุทธิ 456,006 4.23 429,079 4.34 390,518 4.27 
  ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน             
       รอตดับญัชี - สุทธิ 541,774 5.02 542,318 5.49 556,752 6.09 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 169,573 1.57 143,899 1.45 152,248 1.66 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23,063 0.21 13,973 0.14 - - 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 178,940 1.66 29,249 0.30 13,082 0.14 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,050,696 93.20 9,020,354 91.26 7,982,894 87.26 

รวมสินทรัพย์                                10,784,472 100.00 9,884,572 100.00 9,147,778 100.00 
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

   

 

รายการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 

(ปรับปรุงใหม่) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % % พนับาท 

ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีสิ้นหมุนเวยีน             

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  33,000 0.31 552,588 5.59 369,000 4.03 

  เจา้หน้ีการคา้ 105,664 0.98 137,556 1.39 65,594 0.72 

  เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 183,599 1.70 150,791 1.53 71,370 0.78 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-ส่วนท่ีถึง             

       ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,382 0.02 2,824 0.03 2,949 0.03 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน              

       ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 620,996 5.76 373,406 3.78 187,755 2.05 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 192,792 1.79 133,787 1.35 140,261 1.53 

  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 82,739 0.77 119,240 1.21 181,706 1.99 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,436 0.42 41,794 0.42 15,121 0.17 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,266,608 11.75 1,511,986 15.30 1,033,756 11.30 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน             

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,325 0.02 2,482 0.03 1,308 0.01 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,325,025 21.56 1,632,407 16.51 1,727,813 18.89 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 37,915 0.35 43,285 0.44 - - 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 64,958 0.60 - - - - 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 151,440 1.40 106,804 1.08 41,185 0.45 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,581,663 23.93 1,784,978 18.06 1,770,306 19.35 

รวมหนีสิ้น 3,848,271  35.68  3,296,964   33.36  2,804,062   30.65  
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

รายการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 
(ปรับปรุงใหม่) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น             

  ทุนจดทะเบียน 1,663,725 15.43 1,663,725 16.83 1,663,725 18.19 

  ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,663,725 15.43 1,663,725 16.83 1,663,725 18.19 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,138,522 19.83 2,138,522 21.63 2,138,522 23.37 

  ก าไรสะสม             

       จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฏหมาย 166,500 1.54 166,500 1.68 166,500 1.82 

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,929,183 27.16 2,577,526 26.08 2,330,480 25.48 

  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น 35,152 0.33 38,550 0.39 41,948 0.46 

  ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 3,119 0.03 2,785 0.03 2,541 0.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,936,201 64.32 6,587,608 66.64 6,343,716 69.35 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,784,472 100.00 9,884,572 100.00 9,147,778 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.17   3.96   3.81   

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุ้น) 1   1   1   

จ านวนหุ้นสามญัปลายงวด (หุ้น) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

ข) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้             

  รายไดจ้ากการขายน ้าดิบ 2,261,016  68.31  2,117,502  45.29  1,904,364  66.16  

  รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 765,849  23.14  716,233  15.32  635,933  22.09  

  รายไดจ้ากการขายตูน้ ้าและน ้าด่ืม - - - - 3,245  0.11  

  รายไดจ้ากการขายสินทรัพยโ์ครงการ - - 1,567,290  33.53  - - 

  รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 223,519  6.75  232,266  4.97  282,364  9.81  

  รายไดอ่ื้น 59,652  1.80  41,508  0.89  52,589  1.83  

รวมรายได้ 3,310,036  100.00  4,674,799  100.00  2,878,495  100.00  

ค่าใช้จ่าย              

  ตน้ทุนขายน ้าดิบ 770,789  23.29  811,217  17.35  687,921  23.90  

  ตน้ทุนขายน ้าประปา 433,505  13.10  404,592  8.65  331,249  11.51  

  ตน้ทุนขายตูน้ ้าและน ้าด่ืม - - - - 688  0.02  

  ตน้ทุนจากการขายสินทรัพยโ์ครงการ - - 1,507,455  32.25  - - 

  ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 192,932  5.83  210,958  4.51  239,889  8.33  

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 368,062  11.12  325,481  6.96  346,699  12.05  

  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพชีวิต             

      และส่ิงแวดลอ้ม 33,555  1.01  34,604  0.74  21,650  0.75  

  ตน้ทุนทางการเงิน 78,476  2.37  89,808  1.92  120,116  4.17  

  ภาษีเงินได ้ 424,694  12.83  378,551  8.10  322,572  11.21  

รวมค่าใช้จ่าย              2,302,013  69.55  3,762,666  80.48  2,070,784  71.94  

 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,008,023  30.45  912,133  19.52  807,711  28.06  
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รายการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
ข) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ :             

       ตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจากลูกคา้ (3,398) (0.10) (3,398) (0.07) (3,398) (0.12) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษี (3,398) (0.10) (3,398) (0.07) (3,398) (0.12) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,004,625  30.35  908,735  19.44  804,313  27.94  

การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 1,007,549 
474 

 30.44 
0.01 

 911,749 
384 

 19.50 
0.01 

 807,270 
441 

 28.04 
0.02 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,008,023  30.45  912,133  19.51  807,711  28.06  

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม   0.00    0.00    0.00  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,004,151  30.34  908,352  19.43  803,839  27.93  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 474  0.01  384  0.01  474  0.02  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,004,625  30.35  908,736  19.44  804,313  27.94  

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรยกมา 2,577,526    2,330,480    2,105,496    

หัก รายการปรับปรุงของงวดก่อน (40,333)   (32,508)   -   

  จ่ายเงินปันผล (615,559)   (632,195)   (582,286)   

    1,921,634    1,665,777    1,523,210    

บวก ก าไรสุทธิประจ าปี 1,007,549    911,749    807,270    

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 2,929,183    2,577,526    2,330,480  
 จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 166,500    166,500    166,500    

ก าไรสะสม 3,095,683    2,744,026    2,496,980    

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.61    0.55    0.49    

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุ้น) 1.00    1.00    1.00    

จ านวนหุ้นสามญัปลายงวด (หุ้น) 1,663,725,149    1,663,725,149    1,663,725,149    
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
 
ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) 2554  2553  2552 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   
 

  
 

  

 
 ก าไรก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล 1,432,717  1,290,684  1,130,283 

 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล         

 

   เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน         

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน - 

 
- 

 
16,790 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 552 

 
1,645 

 
- 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น - 

 
- 

 
840 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาว - 

 
- 

 
90 

 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (2,199) 

 
(55) 

 
(45,226) 

 
ค่าตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ  - 

 
11 

 
- 

 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 915 

 
(22) 

 
(471) 

 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - 

 
- 

 
(10,681) 

 
ค่าเส่ือมราคา 320,646 

 
369,733 

 
305,837 

 
ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน 27,017 

 
26,744 

 
25,906 

 
ค่าสิทธิตดัจ าหน่าย 8,349 

 
8,349 

 
8,349 

 
รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนจากลูกคา้ (3,398) 

 
(3,398) 

 
(3,398) 

 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,619 

 
11,467 

 
6,581 

 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน 144 

 
515 

 
- 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,984 

 
- 

 
- 

 
รายไดเ้งินปันผลรับ (18,246) 

 
(17,267) 

 
(18,506) 

 
ดอกเบ้ียรับ (12,352) 

 
(3,162) 

 
(2,038) 

 
ดอกเบ้ียจ่ายและตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 76,951 

 
88,473 

 
119,690 

 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง   

 
  

 
  

     ในสินทรัพย์และหนี้สิน 1,843,699   1,773,717   1,534,046 
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2554  2553  2552 

 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง   

 
  

 
  

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (43,442) 

 
509 

 
(70,938) 

 
รายไดค้่างานลดน ้าสูญเสียรอรับช าระจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,479 

 
10,012 

 
23,558 

 
สินคา้คงเหลือ 1,680 

 
(287) 

 
46,411 

 
สินทรัพยโ์ครงการ - 

 
646,487 

 
- 

 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (17,206) 

 
(51,504) 

 
(13,493) 

 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (154,501) 

 
(16,167) 

 
(5,408) 

 
การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)   

 

  

 

  

 
เจา้หน้ีการคา้ (31,891) 

 
35,316 

 
(1,929) 

 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (36,500) 

 
8,358 

 
37,883 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,325 

 
(5,703) 

 
(11,981) 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 44,635 

 
65,619 

 
3,784 

เงินสดได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน   1,618,832 
 

2,468,910 
 

1,544,485 

จ่ายภาษีเงินได ้ (363,508) 
 

(388,221) 
 

(320,728) 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,252,770   2,078,136   1,221,205 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน   
 

  
 

  

 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (95,000) 

 
- 

 
- 

 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว - 

 
- 

 
83,584 

 
เงืนสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (122) 

 
- 

 
- 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 2,076 

 
7,000 

 
- 

 
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสญัญาซ้ือคืน - 

 
- 

 
261,010 

 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,246 

 
17,267 

 
26,593 

 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาว - 

 
(6,083) 

 
- 

 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (318) 

 
(6,354) 

 
- 

 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 11,900 

 
3,131 

 
3,167 

 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 215 

 
1,365 

 
2,820 
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ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2554 2553 2552 

 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,058,004) 

 
(1,268,069) 

 
(300,048) 

 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน (86,817) 

 
(39,742) 

 
(43,228) 

 
เงินสดจ่ายเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน  (30,818) 

 
(7,116) 

 
(48,411) 

 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (19,230) 

 
- 

 
- 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,257,872)   (1,298,601)   (14,513) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ   
 

  
 

  

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 33,000 

 
183,588 

 
361,500 

 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (552,588) 

 
- 

 
- 

 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,488,000 

 
278,000 

 
364,500 

 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (547,792) 

 
(187,756) 

 
(1,195,716) 

 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  (2,418) 

 
(3,254) 

 
(4,096) 

 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (76,809) 

 
(89,679) 

 
(127,974) 

 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน (35,059) 

 
(9,784) 

 
- 

 
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (615,426) 

 
(632,335) 

 
(582,402) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (309,092)   (461,220)   (1,184,188) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (314,194) 
 

318,315 
 

22,504 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 442,884 
 

124,569 
 

102,065 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 128,690   442,884   124,569 

       ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม  

 

 

 

 

 
รายการที่ไม่เกีย่วข้องกบักระแสเงนิสด  

 

 

 

 

 
การซ้ือทรัพยสิ์นโดยการก่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ 32,808 

 

79,421 

 

45,701 

 
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 1,268 

 

- 

 

- 

 
โอนสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทานเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 33,548 

 

- 

 

- 

 
โอนเปล่ียนประเภทจากอุปกรณ์เป็นสินทรัพยโ์ครงการ - 

 

- 

 

4,287 
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12.2 รำยงำน และวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ประจ ำปี 2554 
(**กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนปี 2554 ได้ท ำกำรวิเครำะห์โดยแยกรำยกำรพิเศษโครงกำรอ่ำงเกบ็น ำ้ประ
แสร์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2553 ออกไปเน่ืองจำกรำยกำรดังกล่ำวท ำให้รำยได้ และก ำไรเพ่ิมขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญ ท้ังนี้
เพ่ือให้กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้ตำมปกติได้อย่ำง 
ชัดเจนขึน้) 
1. ภาพรวมผลการด าเนินงานรวม และการวเิคราะห์งบการเงินรวม 
ในภาพรวมผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 3,310.04  ลา้นบาท
เพิ่มข้ึนจ านวน  202.53  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.52  โดยมีก าไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 1,008.02 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจ านวน 140.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ16.26 เม่ือเปรียบเทียบปี 2553   ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี โดย
แยกวเิคราะห์ในรายละเอียดได ้ ดงัน้ี   

1. การวเิคราะห์งบการเงนิรวม ตารางแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2554 เปรียบเทียบ
กบั 2553  

หน่วย: ล้านบาท 
2554 2553** 

เพิม่(ลด) 

ล้านบาท % 

1 ปริมาณน ้ าดิบจ าหน่าย (ลา้นลบ.ม.) 261.55 244.88 16.67 6.81 

2 ปริมาณน ้ าประปาจ าหน่าย (ลา้นลบ.ม.) 62.67 58.91 3.76 6.38 

3 รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 2,261.02 2,117.50 143.52 6.78 

4 รายไดจ้ากการขายน ้ าประปา 765.85 716.23 49.62 6.93 

5 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการและรายไดอ่ื้น** 283.17 273.77 9.40 3.43 

6 รวมรายได*้* 3,310.04 3,107.51 202.53 6.52 

7 รวมตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย** 1,798.84 1,786.85 11.99 0.67 

8 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได*้* 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 หักรำยกำรพิเศษโครงกำรอ่ำงเกบ็น ำ้ประแสร์ซ่ึงประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์โครงกำร จ ำนวน 1,567.29 ล้ำนบำท ต้นทุน
จำกกำรขำยสินทรัพย์โครงกำรจ ำนวน 1,507.46 ล้ำนบำท ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได้ จ ำนวน 59.83 ล้ำนบำท ก ำไรสุทธิ จ ำนวน 41.88 
ล้ำนบำท (ก ำไรสุทธิหลังหักภำษี 30%)  
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1.1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
1.1.1 รายได้ ในปี  2554 ปริมาณน ้าดิบจ าหน่ายรวม 261.51 ลา้นลบ.ม.เพิ่มข้ึนจ านวน 16.67 ลา้นลบ.

ม. หรือคิดเป็นร้อยละ  6.81  โดยปริมาณน ้ าดิบจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากโครงข่ายท่อส่งน ้ า
หนองปลาไหล-มาบตาพุด ซ่ึงมีลูกคา้ท่ีใชน้ ้ าปริมาณมากถึง 86.17 ลา้นลบ.ม. เพิ่มข้ึนจ านวน 13.96 
ลา้นลบ.ม.หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.20 ทั้งน้ี เป็นไปตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ
ลูกคา้ในพื้นท่ีระยอง   ส่วนปริมาณน ้าประปาจ าหน่ายรวม 62.67 ลา้นลบ.ม.เพิ่มข้ึนจ านวน   3.76 ลา้น
ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ  6.38 โดยสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาจากประปาชลบุรีซ่ึงเร่ิมจ าหน่ายตั้งแต่เดือน
เมษายน ปี 2553  ดงันั้นรายได้จากการขายน ้ าดิบและน ้ าประปาจึงเพิ่มข้ึนตามปริมาณน ้ าจ  าหน่าย
ดงักล่าว ส่วนรายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ ประกอบดว้ยค่าเช่าและบริการของอาคารอีสวอร์เตอร์ซ่ึง
ปัจจุบนัมีอตัราการใหเ้ช่า (Occupancy rate) เตม็ 100% และมีการทยอยปรับค่าเช่าเพิ่มข้ึนส าหรับผูเ้ช่า
ท่ีครบก าหนดตามสัญญา  และอีกส่วนหน่ึง คือ รายได้ค่าบริการของบริษทัย่อยท่ีลดลงเน่ืองจาก
สัญญาใหบ้ริการลดน ้าสูญเสียในระบบประปาท่ีก าลงัจะหมดอายลุง และบางโครงการมีการเล่ือนไปปี 
2555 เน่ืองจากอุทกภยัในปลายปี 2554 

 
หน่วย:ล้านบาท 2554 % 2553** % 

รายไดร้วม** 
ตน้ทุนขาย** 
ก าไรขั้นตน้** 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร** 
EBIT** 
ตน้ทุนทางการเงิน 
EBT** 
ภาษีเงินได*้* 
ก าไรสุทธิ** 

3,310.04 
1,397.22 
1,912.81 
401.62 

1,511.19 
78.48 

1,432.72 
424.69 

1,008.02 

100 
42 
58 
12 
46 
2 
44 
13 
31 

3,107.51 
1,422.30 
1,685.21 

364.55 
1,320.66 

89.81 
1,230.85 

363.79 
867.06 

100 
46 
54 
12 
43 
3 
40 
12 
28 

 
1.**ปี 2553 หักรำยกำรพิเศษโครงกำรอ่ำงเกบ็น ำ้ประแสร์ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์โครงกำร จ ำนวน 
1,567.29 ล้ำนบำท ต้นทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์โครงกำรจ ำนวน 1,507.46 ล้ำนบำท ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและ 
ภำษีเงินได้ จ ำนวน 59.83 ล้ำนบำท ก ำไรสุทธิ จ ำนวน 41.88 ล้ำนบำท (ก ำไรสุทธิหลังหักภำษี 30%) 
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1.1.2  ต้นทุนขาย 
จากตารางแสดงโครงสร้างตน้ทุนขายเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วม ปี 2554 เปรียบเทียบกบั ปี 2553 จะ
เห็นวา่ตน้ทุนขายปี 2554 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมลดลง จากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 42 ทั้งน้ีเกิด
จาก 3 สาเหตุหลกัไดแ้ก่    

1) ต้นทุนค่าไฟฟ้า (คิดเป็นร้อยละ 36 ของตน้ทุนรวม) ลดลงเน่ืองจากปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า
บางพระมากกวา่คาดการณ์และเพียงพอต่อความตอ้งการ จึงสามารถลดค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งใชใ้นการสูบน ้า
จากแม่น ้าบางปะกงไปอ่างเก็บน ้าบางพระ   

2)  ต้นทุนน ้าดิบ  (คิดเป็นร้อยละ19 ของต้นทุนรวม) ลดลงจากการลดการซ้ือน ้ าจาก
บริษทัเอกชนรายหน่ึงส าหรับพื้นท่ีจ่ายน ้ าชลบุรี เน่ืองจากสภาวะแหล่งน ้ าท่ีมีปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ า
มากกวา่เกณฑป์กติ  

3) ค่าเส่ือมราคา (คิดเป็นร้อยละ 28 ของตน้ทุนรวม) เน่ืองจากการปรับประมาณการอายกุารใช้
งานของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนในกลุ่มของเคร่ืองสูบน ้า ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ ซ่ึงประเมินมูลค่าการ
ใชง้านของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนตามลกัษณะการใชง้านจริง ท าใหค้่าเส่ือมราคาลดลงจ านวน48.3 ลา้นบาท   
1.1.3  ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมประมาณ ร้อย
ละ 12 โดยในปี 2554ท่ีผา่นมาบริษทัฯมีนโยบายในการท าศึกษาธุรกิจใหม่ โดยท าการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการ (feasibility study)  เพื่อรองรับการเตรียมขยายธุรกิจน ้าเสียและการบริหาร
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัโดยใชเ้งินทุนประมาณ 17.45 ลา้นบาท รวมทั้งมีค่า
ประชาสัมพนัธ์บริษทัในการจดังาน 109 ปีของกรมชลประทาน ประมาณ 10 ลา้นบาท  นอกจากน้ี
บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญักบัโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility-CSR) และเตรียมงบประมาณในส่วนน้ีประมาณ ร้อยละ 1 ของรายไดร้วม โดย
กิจกรรมไดจ้ดัข้ึนทั้งดา้นพฒันาชุมชน ดา้นน ้าและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพฒันาเยาวชน และดา้นกีฬา 
ศาสนา วฒันธรรม โดยกิจกรรมในปี 2554 ท่ีผา่นมาไดแ้ก่ 

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ปราชญแ์ห่งน ้า”   
 โครงการออกใหบ้ริการรถน ้าด่ืมเคล่ือนท่ีรวมประมาณ 97,770 ลิตร  
 โครงการพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสียในโรงอาหารของโรงเรียนและการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า 89 แห่ง  
 กิจการฝนหลวง แก่ส านกังานฝนหลวงและการบินเกษตร  
 โครงการ ”Student in Free Enterprise (SIFE)”  
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 กิจกรรมค่ายเยาวชนผูน้ าเพื่อการอนุรักษน์ ้ า(East Water Young Leader) โดยมีนกัเรียน นกัศึกษาเขา้
ร่วมในโครงการน้ีจ านวน 1,200 คนและมีโรงเรียนอีกจ านวน 320 โรงเรียน  

 โครงการประกวดแข่งขนันวตักรรมการจดัการน ้ า 3R  (Reduce  Reuse  Recycle) ส าหรับนิสิต 
นกัศึกษาเพื่อชิงรางวลัจาก รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั โดยสนบัสนุนเงินช่วยเหลือผา่นหน่วยงานราชการและตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เขา้กองทุน “ตลาดหุน้ร่วมใจ ช่วยภยัน ้าท่วม” บริการรถน ้ าด่ืมเคล่ือนท่ี  
3 คนัวิง่บริการในพื้นท่ีประสบอุทกภยั รวมทั้ง ช่วยกรมชลประทานผนัน ้าท่วมโดยยา้ยป้ัมจุ่ม 
(submerge)จากสถานีสูบน ้าบางประกง และช่วยผลกัดนัน ้าโดยการป้ัมน ้าจากสถานีสูบน ้าคลอง
เข่ือน เป็นการผนัน ้าท่วมออกสู่ทะเล   

1.1.4  ต้นทุนทางการเงิน   

ปี 2554 ดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 78.48 ลา้นบาทลดลงจ านวน  11.33 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.62 
โดยเป็นดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ทั้ง 3 แห่งท่ีบริษทั ยงัมีเงินกูค้งคา้งอยูจ่  านวน  
2,946.02 ลา้นบาทเป็นเงินกูร้ะยะยาว จ านวน 2,325.02 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาว-ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ  านวน 621.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 4.04 

1.2  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  

2554 

(ล้านบาท) 

2553 

(ล้านบาท) 

เพิม่(ลด) 

ล้านบาท % 

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

2 สินทรัพยร์วม 10,784.47 9,884.57 899.90 9.10 

3 หน้ีสินรวม 3,848.27 3,296.96 580.28 17.83 

4 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 6,936.2 6,616.92 319.28 4.82 

** ปี 2553 หัก รำยกำรพิเศษโครงกำรอ่ำงเกบ็น ำ้ประแสร์เงินสดได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์โครงกำร จ ำนวน 646.49 ล้ำนบำท 

1.2.1  ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
สินทรัพยร์วม 10,784.47 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 899.90 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.10 โดย
หลกัมาจากการรับมอบงวดงานโครงการก่อสร้างวางท่อหนองปลาไหล - มาบตาพุด เส้นท่ี 3 จ านวน
รวม 739.68 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 โครงการดงักล่าวมีความคืบหนา้ของโครงการ
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ไปกวา่ร้อยละ 89.73%   และนอกจากน้ีบริษทัฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงก าลงัการผลิต เพื่อให้
การสูบส่งน ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและลดตน้ทุนขายลง เช่น โครงการสถานีจ่ายไฟฟ้าและสูบน ้า
ดอกกราย พื้นท่ีจงัหวดั ระยอง จ านวน 74 ลา้นบาท และโครงการส ารวจและก่อสร้างท่อส่งน ้ามาบ
ข่า พื้นท่ีจงัหวดัระยอง จ านวน 101.74 ลา้นบาท รวมทั้งปรับปรุงระบบ SCADA จ  านวน 18.93 ลา้น
บาท นอกจากน้ีบริษทัฯไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั ไดแ้ก่ ระบบ ERP อีก
จ านวน 44.24 ลา้นบาท รวมรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รวมเพิ่มข้ึน 1,119.46 ลา้นบาท และหกั
ค่าเส่ือมราคา จ านวน 284.57 ลา้นบาท สุทธิเพิ่มจากโครงการดงักล่าว จ านวน 834.89 ลา้นบาท ใน
ส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนปี 2554 จ านวน 178.94 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 149.69 ลา้นบาท
นั้นมาจากเงินล่วงหนา้ตามสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าบางพระ จ านวน 143.62 ลา้นบาทซ่ึง
เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพก าลงัสูบส่งน ้าในพื้นท่ีฉะเชิงเทรา ซ่ึงในปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวพึ่งพา
น ้าจากพื้นท่ีระยองซ่ึงมีตน้ทุนการสูบส่งน ้าสูงกวา่ ซ่ึงโครงการดงักล่าวจะเร่ิมปี 2555 และเสร็จส้ิน
ประมาณปลายปี 2556 

1.2.2 ในส่วนของหน้ีสินรวม ณวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยภาพรวมบริษทัฯ ไดจ้ดัหาแหล่งเงินทุน
ให้เหมาะสมกบัการใชเ้งินทุนและไดต้น้ทุนทางการเงินท่ีดีข้ึน มีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จ านวนรวม 2,325.02 ล้านบาท โดยเพิ่มข้ึนจ านวน 692.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.43  
บริษทัมีการใชเ้งินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อสนบัสนุนโครงการก่อสร้างวางท่อหนองปลา
ไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 และในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกูร้ะยะยาวตามวงเงินกู้
ธนาคาร จ านวนรวม 1,488.0 ลา้นบาทและจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวรวมจ านวน 795.38 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชอี้กจ านวน 1,449.0 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 
1.2.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ จ านวน 6,933.08 ลา้นบาทและ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 3.12 ลา้นบาท รวมส่วนผูถื้อหุน้ 6,936.20 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
348.59 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.29  ซ่ึงเป็นผลสุทธิจากการบนัทึกก าไรสุทธิปี 2554 จ านวน 
1,008.02 ลา้นบาท สุทธิกบัเงินปันผลจ่าย รวม 615.42 ลา้นบาท และการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ี
ไดรั้บโอนจากลูกคา้จ านวน 3.40 ลา้นบาทโดยในปี 2554 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผล 2  คร้ัง ใน
วนัท่ี 12 เมษายน 2554 จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2553 จ านวนเงิน 0.25 บาทต่อหุ้น จากผลการ
ด าเนินงานปี 2553 และ ในวนัท่ี 20  กนัยายน 2554 จ านวนเงิน 0.12 บาทต่อหุน้ เป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554          
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2. การวเิคราะห์งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับ ปี 2554  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวดยกมา 442.88 ลา้นบาท 
โดยในระหวา่งงวดมีเงินสดสุทธิลดลง 314.19 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการ  ดงัน้ี 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,252.77 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจาก 
-  ผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนของบริษทัเป็นผลใหก้ าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดข้องปี 2554 มี

จ านวน 1,432.72 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายจ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคา  ค่าใชจ่้าย
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยต่์างๆจ านวน 320.65 ลา้นบาท เม่ือสุทธิกบัเงินปันผลรับ ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่าย และการตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน จ านวน  35.37 ลา้น
บาท โดยส่วนใหญ่ค่าเผื่อการลดมูลค่าฯและลูกหน้ีอ่ืนท่ีเปล่ียนแปลงเป็นผลมาจากการ
ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้าดิบหนองปลาไหล-มาบตพุด เส้นท่ี 3    

- การเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์ และหน้ีสินจากการด าเนินงานเป็นผลใหเ้งินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ
จ านวน   227.42ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนท่ีเพิ่มข้ึนจาก
เงินล่วงหนา้โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าบางพระ จ านวน 143.62 ลา้นบาท 

- บริษทัมีเงินสดจ่ายภาษีเงินไดส้ะสมถึง ณ ส้ินปี 2554 จ านวนรวม 363.51   ลา้นบาท  
 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน  จ านวน 1,257.87 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจาก 

- การลงทุนหลกัในสินทรัพยถ์าวร จ านวน 1,058.00 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีลงทุน
ในโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้าดิบหนองปลาไหล - มาบตาพุด เส้นท่ี 3 

- การลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มธุรกิจประปา ได้แก่ สิทธิในสัมปทานและการลงทุนใน
สินทรัพยภ์ายใตส้ัมปทานในธุรกิจน ้าประปาจ านวน 86.82 ลา้นบาท 

- การฝากเงินประจ ากบัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นการบริหารเงินระยะสั้ น จ  านวนเงิน 95.0 
ลา้นบาท โดยไดรั้บดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 ถึง ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 309.09 ลา้นบาท มาจาก 2 รายการหลกัๆไดแ้ก่ 
- เงินสดไดม้าสุทธิรวม จ านวน  1,521.00    ลา้นบาท จากการกูย้ืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวจ านวนสุทธิ   ลา้นบาท สุทธิกบัการช าระคืนเงินกูย้มืทั้งระยะสั้นและระยะยาว จ านวน 
1,100.38    ลา้นบาท  รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 76.80 ลา้นบาท 

- เงินปันผลจ่ายจ านวน 615.43 ลา้นบาท บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังตามรายละเอียด
ในหวัขอ้ 1.2.3  
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3. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
  2554 2553 เพิม่(ลด) 

อตัราก าไรขั้นตน้น ้ าดิบ (%) 65.91% 61.69% 4.22% 

อตัราก าไรขั้นตน้ประปา (%) 43.40% 43.51% -0.12% 

อตัราก าไรขั้น/ตน้รายไดร้วม (%) 57.79% 54.23% 3.56% 

อตัราก าไรสุทธิ/รายไดร้วม (%) 30.45% 27.90% 2.55% 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE) (%) 14.88% 13.70% 1.17% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA) (%) 9.76% 9.62% 0.14% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้(เท่า) 0.55 0.49 0.06 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) (เท่า) 1.94 2.26 -0.32 

 

รายละเอียดอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

o อตัราก าไรขั้นต้นน า้ดิบ อยูท่ี่ร้อยละ 65.91 เพิ่มข้ึนจาก ปี 2553 ร้อยละ 4.2 โดยตน้ทุนขายของน ้า
ดิบลดลงเน่ืองจากค่าเส่ือมราคาปรับตวัลดลงจากการทบทวนการขยายอายใุชง้านเคร่ืองสูบน ้าตาม
มาตรฐานการบญัชีใหม่ และการควบคุมตน้ทุนการสูบส่งน ้าดิบไดดี้ 

o อตัราก าไรขั้นต้นน า้ประปา อยูท่ี่ร้อยละ 43.40 ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 0.12 เน่ืองจากสัดส่วน
ตน้ทุนขายท่ีสูงข้ึนของสัญญาขายน ้าประปาชลบุรี ซ่ึงเร่ิมจ าหน่ายน ้าตั้งแต่เมษายน 2553 แต่ไม่
กระทบกบัอตัราก าไรขั้นตน้ประปาในภาพรวม 

o อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  (ROE)  และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยูท่ี่ร้อยละ 
14.88 และ ร้อยละ 9.76 โดยอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) เพิ่มข้ีนร้อยละ 1.17 เน่ืองจาก
บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2554 จ านวน 1,008.02 ลา้นบาท หกัดว้ยการจ่ายเงินปันผลจ านวน 615.56 
บาท และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.14 

o อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (D/E Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และเงินต้น (DSCR) อยูท่ี่ระดบั 0.55 เท่า และ1.94  เท่า โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อ
หุน้ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 0.06 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
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และเงินตน้ลดลง 0.32 เท่า สาเหตุหลกัมาจากหน้ีสินระยะยาวท่ีเพิ่มข้ึนและผลกระทบของการน า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และมาใชมี้ผลใหห้น้ีสินไม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน และค่าเส่ือมราคาลดลง 
โดยบริษัทฯด ารงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเงินกู ้ ในการด ารง D/E 
Ratio ท่ีอตัราไม่เกิน 2 เท่า  และ DSCR  ในอตัราไม่ต ่ากวา่ 1.1 เท่า 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                    ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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13. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

- ไม่มี - 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ 1 
 

ส่วนที ่3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ี และดว้ยความระมดัระวงัแลว้ ขา้พเจา้
ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี บริษทั ขอรับรองวา่ 
(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั  และบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทั เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทั มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทั ไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทั และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้ควบคุมดูแล
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทั ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทั ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ต่อผูส้อบบญัชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน   รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบับริษทั ท่ีถูกตอ้งแลว้    บริษทั ไดม้อบหมาย
ให ้นางน ้าฝน รัษฎานุกลู   เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ
นางน ้าฝน รัษฎานุกลู ก ากบัไว ้บริษทั จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี        บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 
 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 
1. นายเพ่ิมศกัด์ิ  รัตนอุบล กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ............................................................................... 

 

2. นายประพนัธ์  อศัวอารี
  

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

................................................................................ 

   
ตราประทบับริษทั 

 
................................................................................ 

  ผูรั้บมอบอ านาจ 
                    ช่ือ                    ต าแหน่ง 

 

ลายมอืช่ือ 

 

ผูอ้  านวยการอาวโุส 
ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

และเลขานุการบริษทั 
                        

.............................................................................    

นางน ้ าฝน     รัษฎานุกลู 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษทั ณ ธันวาคม 2554 เอกสารแนบ 1

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกุล อายุ ต  าแหน่ง สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ คุณวฒิุสูงสุด ประสบการณ์ท างาน

ในบริษทั (%) ทางครอบครัว ทางการศึกษา ระยะเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั บริษทั/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ

(จ านวนหุ้น) ระหวา่งผูบ้ริหาร

และผูมี้อ  านาจควบคุม

1 นายประพนัธ์ อศัวอารี 55 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไม่มี ไม่มี รัฐศาสตรบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ค. 51 - ปัจจุบนั

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ม.ค. 50 - ม.ค. 51

เม.ย. 50 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

• Executive Coaching มี.ค. 50 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ กิจการประปาและบริหารระบบ

มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย (เบิร์กเลย)์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เม.ย. 52 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคม

• Orchestrating Winning Program พ.ค. 50 - ก.พ.55 กรรมการ บมจ.หลกัทรัพย ์ซีมิโก้ บริษทัหลกัทรัพย์

(OWP), IMD International

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

• การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 4 

สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ภาครัฐ (PDI) ( 2553 )

• DCP 101/2008*

• ACP 21/2007*

2 นายเจริญสุข  วรพรรณโสภาค 48 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไม่มี ไม่มี M.Sc.Hydraulic Engineering, ม.ค. 54 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

สายปฏิบติัการ International Institute for Hydraulic มี.ค. 53 - ธ.ค. 53 รักษาการรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

and Environmental Engineering (IHE), ม.ค. 52 - ก.พ 53 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการลูกคา้ และ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

Delft, the Netherlands. รักษาการ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก

• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (ทรัพยากรน ้า) พ.ย. 45 – ธ.ค. 51 สายวางแผนและบริการลูกคา้ จ าหน่ายน ้าดิบ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส.ค. 51 - พ.ค. 52 ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนโครงการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก ธุรกิจน ้าประปา

กรรมการ บจ.เอ็กคอมธารา

• DCP 146/2011*

• Senior Executive Program - SEP 2010

• Executive Development Program

(EDP) รุ่น 3

3 นายน าศกัด์ิ  วรรณวิสูตร 46 รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ หุ้นสามญั ไม่มี MS.(Finance) University of Colorado, USA ม.ค. 54 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

สายการเงินและบญัชี 549,000 หุ้น บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. 52 - ธ.ค. 53 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

และ มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ในนามคู่สมรส • Advance Senior Executive Program - ASEP 2010 พ.ย. 45 - มิ.ย. 50 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจต่อเน่ือง บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

24,580 หุ้น พ.ย. 44 - ต.ค. 45 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจต่อเน่ือง บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

0.034% มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกิจ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษทั ณ ธันวาคม 2554 เอกสารแนบ 1

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกุล อายุ ต  าแหน่ง สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ คุณวฒิุสูงสุด ประสบการณ์ท างาน

ในบริษทั (%) ทางครอบครัว ทางการศึกษา ระยะเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั บริษทั/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ

(จ านวนหุ้น) ระหวา่งผูบ้ริหาร

และผูมี้อ  านาจควบคุม

4 นางน ้าฝน  รัษฎานุกูล 49 ผูอ้  านวยการอาวโุส หุ้นสามญั ไม่มี M. A. สาขาบริหารรัฐกิจ มิ.ย. 50 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการอาวโุส ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 2,000 หุ้น Glasgow College of Technology, UK และเลขานุการบริษทั

และเลขานุการบริษทั และ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) ก.พ. 47 - มิ.ย. 50 ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกัตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ในนามบุตรท่ี  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และเลขานุการบริษทั

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ Certificate in Computer Programming and Information พ.ย. 44 - ก.พ. 47 ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

24,000 หุ้น Processing, UK มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

0.002% รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• Senior Executive Program - SEP 2011

• Director Certification Program - DCP 4/2000

• หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการ

บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 1

• หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่น11

5 นางธิดารัชต ์ ไกรประสิทธ์ิ 48 ผูอ้  านวยการอาวโุส หุ้นสามญั ไม่มี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.ค. 52 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการอาวโุส  ฝ่ายตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ฝ่ายตรวจสอบ 630,000 หุ้น บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอ้  านวยการอาวโุส  ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

0.038% ต.ค. 47 - มิ.ย. 50 ผูอ้  านวยการอาวโุส  ฝ่ายการเงิน และทรัพยากรบุคคล บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

• Audit Committee Program - (ACP) รุ่น 26/2009 2544 - ต.ค. 47 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 4

• หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับ

นกับริหารระดบัสูง รุ่น 5

6 นายเชิดชาย  ปิติวชัรากุล 47 ผูอ้  านวยการ ไม่มี ไม่มี วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ( เทคโนโลยสีารสนเทศ ) มี.ค. 53 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการลูกคา้ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ม.ค. 52 - มี.ค. 53 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส.ค. 51 - ม.ค. 52 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิตีส์ จ  าหน่ายน ้าประปา

ก.ค. 51 - ม.ค. 52 กรรมการ บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิตีส์ จ  าหน่ายน ้าประปา

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 3  มี.ค. 51- ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บจ.เอ็กคอมธารา จ าหน่ายน ้าประปา

พ.ย. 50 - ม.ค. 52 ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

มี.ค. 50 - ม.ค. 52 กรรมการบริษทั บจ.ประปาบางปะกง บริหารระบบรวบรวม

กรรมการบริษทั บจ.ประปาฉะเชิงเทรา และบ าบดัน ้าเสีย

กรรมการบริษทั บจ.ประปานครสวรรค ์

พ.ย. 44 - พ.ย.50 ผูอ้  านวยการศนูยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา  และ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

รักษาการผูอ้  านวยการศนูยป์ฏิบติัการระยอง

ต.ค. 43 - ต.ค. 44 ผูอ้  านวยการศนูยป์ฏิบติัการมาบตาพุด บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษทั ณ ธันวาคม 2554 เอกสารแนบ 1

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกุล อายุ ต  าแหน่ง สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ คุณวฒิุสูงสุด ประสบการณ์ท างาน

ในบริษทั (%) ทางครอบครัว ทางการศึกษา ระยะเวลา ต าแหน่งปัจจุบนั บริษทั/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ

(จ านวนหุ้น) ระหวา่งผูบ้ริหาร

และผูมี้อ  านาจควบคุม

7 นายพจนา  บุญศิริ 51 ผูอ้  านวยการ หุ้นสามญั ไม่มี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา ม.ค. 52 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนโครงการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ฝ่ายวางแผนโครงการ 5,000 หุ้น ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา พ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

0.000% พ.ย. 46 - ต.ค. 50 ผูอ้  านวยการศนูยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 4 มี.ค. 44 - ต.ค. 46 ผูจ้ดัการส านกังานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

2541 - 2544 วิศวกรอาวโุส บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

8 นางวิราวรรณ ธารานนท์ 53 ผูอ้  านวยการ ไม่มี ไม่มี MBA, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ม.ค.52 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ฝ่ายอ านวยการ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต.ค. 49 - มิ.ย. 50 ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ต.ค. 48 - ก.ย. 49 ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

2547 - 2548 ผูจ้ดัการงานบริหารความเส่ียงกลุ่มบริษทั บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

9 นางสาวดวงแกว้ อ้ึงศรีทอง 50 ผูอ้  านวยการ ไม่มี ไม่มี ปริญญาเอก สาขาพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ม.ค.52 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Western Michigan University ส.ค. 50 – มี.ค. 51 Director, Human  Resources  Division Challenge   Hospitality  Co., Ltd. โรงแรม

ประเทศสหรัฐอเมริกา ก.พ.49 – เม.ย. 50 Vice  President, Human Resources Division T.C.C.  Capital  Land  Limited อสงัหาริมทรัพย์

พ.ค.43 – ธ.ค. 48 Human  Resources  Manager HMC  Polymers Co., Ltd. ธุรกิจโพลีโพรพิลีน

10 นายสมบติั  อยูส่ามารถ 41 ผูอ้  านวยการ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก.พ. 54 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ฝ่ายการเงินและบญัชี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ต.ค. 52 – ม.ค. 54 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

เม.ย. 52 – ก.ย. 52 รักษาการผูช่้วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัขี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 5 เม.ย. 52 – ม.ค. 54 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเเละการเงิน (Secondment – UU) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

มี.ค. 50 – มี.ค. 52 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

เม.ย. 48 – ก.พ. 50 ผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment – GWS) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

พ.ย. 46 – มี.ค. 48 ผูจ้ดัการแผนกงบประมาณและการเงิน ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

เม.ย. 46 – ต.ค. 46 รักษาการ ผูจ้ดัการแผนกงบประมาณและการเงิน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

 ฝ่ายการเงินและบญัชี

ก.ค. 44 – มี.ค. 46 นกับญัชีอาวโุส ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

11 นางสาวกนัยานาถ  วีระพนัธุ์ 43 ผูอ้  านวยการ บริหารธุรกิจบณัฑิต ( บญัชี )  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ก.พ. 54 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ฝ่ายส่ือสารองคก์ร ส.ค. 50 – ม.ค. 54 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 5 ต.ค. 49 – ก.ค. 50 ผูจ้ดัการ งานประชาสมัพนัธ์ ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ต.ค. 45 – ก.ย. 49 ผูจ้ดัการ แผนกบริหารและประสานงานทัว่ไป (Secondment – EHP) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ธ.ค. 44 – ก.ย. 45 ผูจ้ดัการ แผนกกิจการสมัพนัธ์  ฝ่ายอ านวยการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

มี.ค. 44 – พ.ย. 44 ผูจ้ดัการ แผนกกิจการสมัพนัธ์ ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ

ม.ค. 39 – ก.พ. 44 นกัประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายอ านวยการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ าหน่ายน ้าดิบ
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1ประวตัิกรรมการ และทีป่รึกษาฯบริษทั จดัการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) / Profile เอกสารแนบ 1
ล าดับ อายุ / Age

ที่

No.

( วนั/เดือน/ปี)

(D/M/Y)

1 นายชาญชัย  สุนทรมฏัฐ์ 64 ประธานคณะกรรมการ  (กรรมการอสิระ) ต.ค. 54 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต DCP155/2012 ไม่มี
10 เม.ย.2490 บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก Middle  Tennessee  State  University

เม.ย.53 - ต.ค.54 กรรมการ U.S.A.
ธนาคารออมสิน รัฐศาสตรบณัฑิต  คณะรัฐศาสตร์

2548 - 2550 อธิบดีกรมการปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

2 นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ 62 กรรมการ ต.ค.54 - ปัจจุบนั กรรมการ  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต DCP 97/2008 ไม่มี
23 ก.พ.2493 ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทนุ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ RCP 15/2008

กรรมการบริหารความเส่ียง 2552 - 2553 กรรมการ รัฐศาสตรบณัฑิต  คณะรัฐศาสตร์ วปอ.รุ่น 2542
บริษทั  เอ.ที.ซี.โมบาย  จ  ากดั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2551-2553 ปลดักระทรวงแรงงาน
2550-2551 อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง  กระทรวงมหาดไทย

กรรมการ
การประปาส่วนภูมิภาค

2549-2550 รองปลดักระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

2548-2549 ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

2543-2548 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

ช่ือ-นามสกลุ / Name ต าแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ท างาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรส าคญั /

 Special Course
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2ประวตัิกรรมการ และทีป่รึกษาฯบริษทั จดัการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) / Profile เอกสารแนบ 1
ล าดับ อายุ / Age

ที่

No.

( วนั/เดือน/ปี)

(D/M/Y)

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

ช่ือ-นามสกลุ / Name ต าแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ท างาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรส าคญั /

 Special Course

3 นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล 61 กรรมการ  (กรรมการอสิระ) ต.ค.54 - ปัจจุบนั กรรมการ  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต วปอ.รุ่น 2546 ไม่มี
20 ส.ค.2493 ประธานคณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผล บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก Utah  State University , U.S.A. DCP155/2012

การด าเนินงานของบริษทั  และพิจารณาค่าตอบแทน 1 พ.ย.53 - ปัจจุบนั รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาธุรกิจ ศิลปศาสตรบณัฑิต  (รัฐศาสตร์) MIR12/2012
กรรมการตรวจสอบ และรักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ACP38/2012

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
20 ต.ค.51 - 30 ก.ย.53 ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบรีุ

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
 ต.ค.51 -  ก.ย.53 ประธานคณะกรรมการลุ่มน ้าทะเลชายฝ่ังตะวนัออก
13 พ.ย.49 - 19 ต.ค.51 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุรินทร์

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
ต.ค.47 - พ.ย.49 รองผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
ต.ค.43 - ก.ย.47 รองผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบรีุ

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
4 นายวเิชียร  อุดมรัตนะศิลป์ 59 กรรมการ (ผู้แทนจากกปภ.) ธ.ค. 54 - ปัจจุบนั กรรมการ  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) DCP 94/2007 ไม่มี

1  ม.ค.2496 กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอ.ไอ.ที)
2554 - ปัจจุบนั รองผูว้า่การ  (วิชาการ) วิทยาศาสตรบณัฑิต (สุขาภิบาล)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มหาวิทยาลยัมหิดล
2552 - ปัจจุบนั รองผูว้า่การ (วิชาการ)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ

องคก์ารจดัการน ้าเสีย (อจน.)
5 นางมณฑา  ประณุทนรพาล 57 กรรมการ ม.ค. 51 - ม.ค.55 กรรมการ  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต DCP 84 / 2007 ไม่มี

25 ก.ค. 2497 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก (เกียรตินิยมดี) วปรอ.รุ่น4818
กรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงาน ม.ค. 51 - ม.ค.55 กรรมการ และ ผูว้า่การ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
ของบริษทั  และพิจารณาค่าตอบแทน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิติศาสตรบณัฑิต

ต.ค. 47 -  ธ.ค. 50 รองผูว้า่การ 11 ( ทา่เรืออุตสาหกรรม ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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3ประวตัิกรรมการ และทีป่รึกษาฯบริษทั จดัการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) / Profile เอกสารแนบ 1
ล าดับ อายุ / Age

ที่

No.

( วนั/เดือน/ปี)

(D/M/Y)

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

ช่ือ-นามสกลุ / Name ต าแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ท างาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรส าคญั /

 Special Course

6 นางอรุณ ี อคัรประเสริฐกลุ 62 กรรมการ (กรรมการอสิระ) ต.ค.54 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต DCP155/2012 ไม่มี

1 ต.ค.2492 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี MIR12/2012

กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 2550 กรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ MFM7/2012

บริษทั SEAB (Thailand) จ ากดั เศรษฐศาสตรบณัฑิต  คณะเศรษฐศาสตร์ ACP38/2012

2537-2549 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ธนาคารทหารไทย  จ  ากดั (มหาชน)

2534-2537 ผูอ้  านวยการฝ่าย

ธนาคารเอเชีย  จ  ากดั (มหาชน)

2530-2534 รองผูจ้ดัการฝ่าย

ธนาคารกรุงไทย  จ  ากดั (มหาชน)

7 นางสาวณารินี  ตะล่อมสิน 45 กรรมการ ต.ค.54  - ปัจจุบนั กรรมการ  การจดัการระบบสารสนเทศ DCP155/2012 ไม่มี

22 พ.ค.2509 กรรมการบริหารและการลงทนุ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก มหาวิทยาลยัโกลเดน้เกท FSD15/2012

2553 - 2554 ผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสหรัฐอเมริกา DAP94/2012
ส านกัรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ รัฐศาสตรบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์

2552 - 2553 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั สาขาบริหารรัฐกิจ
ส านกัรัฐมนตรี  กระทรวงการคลงั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

8 นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 56 กรรมการ  (กรรมการอสิระ) ก.พ. 54  - ปัจจุบนั กรรมการ  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต นบส.1 รุ่น 42 ไม่มี

14 พ.ค. 2498 กรรมการตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ บยส.รุ่น 10

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการ  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) ปปร.รุ่น13

การทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัรามค าแหง วตท.10

กรรมการบริหารศาลยติุธรรม นิติศาสตรบณัฑิต บยป.2

บริหารกองทนุวิจยัและพฒันา กสทช. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช DCP 81/2006

2553 - ปัจจุบนั อธิบดีกรมบญัชีกลาง ACP 26/2009

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั SFE 2/2008

กรรมการ IFFT

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Executive 
กรรมการ  Program for
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ Senior
กรรมการและเลขานุการ Management
กองทนุให้เงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2006
กรรมการ วปอ. รุ่น 2549
องคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย

กรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

สถาบนัส่งเสริมกิจการบา้นเมืองท่ีดี
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4ประวตัิกรรมการ และทีป่รึกษาฯบริษทั จดัการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) / Profile เอกสารแนบ 1
ล าดับ อายุ / Age

ที่

No.

( วนั/เดือน/ปี)

(D/M/Y)

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

ช่ือ-นามสกลุ / Name ต าแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ท างาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรส าคญั /

 Special Course

9 พล.ต.อ.วุฒิ  พัวเวส 60 กรรมการ (กรรมการอสิระ) ต.ค.54  -  ปัจจุบนั กรรมการ  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต วปอ.รุ่น 2545 ไม่มี
19 ก.ย.2494 กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

2552 - 2554 รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (ตร.)
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

2549 - 2552 ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ

10 นายเพิ่มศักดิ์  รัตนอุบล 58 กรรมการ (ผู้แทนจาก EGCO) 24 มี.ค.54 - ปัจจุบนั กรรมการ  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) DCP  124/2009 ไม่มี
6 ส.ค. 2496 กรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ของบริษทั  และพิจารณาค่าตอบแทน มี.ค.54 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ
บจ.เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส

2544 - 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรมและธุรกิจพลงังาน
บจ.เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส

2537 - 2543 Vice President งานก่อสร้างเคร่ืองกลไฟฟ้าดา้นอุตสาหกรรมและอาคาร
ผูจ้ดัการโครงการ Steam Methame Reformer Furnace
บริษทั อิตลัไทยวิศวกรรม จ ากดั

11 นายประพันธ์  อศัวอารี 55 กรรมการ พ.ค. 51  -  ปัจจุบนั กรรมการ รัฐศาสตรบณัฑิต  คณะรัฐศาสตร์ DCP 101/2008 ไม่มี

5 พ.ค. 2499 ม.ค.50   -  ม.ค. 51 บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ACP 21/2007

เม.ย. 50 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ Executive 
บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  Coaching 

มี.ค.50 - ต.ค.54 กรรมการ ม.แคลิฟอร์เนีย
บจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ U.S.A.

เม.ย. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย Orchestrating 

พ.ค.50  -  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์ซีมิโก ้ Wining 

Program (OWP)

IMD

 International

สวิตเซอร์แลนด์
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5ประวตัิกรรมการ และทีป่รึกษาฯบริษทั จดัการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) / Profile เอกสารแนบ 1
ล าดับ อายุ / Age

ที่

No.

( วนั/เดือน/ปี)

(D/M/Y)

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

การถือครอง
หุ้นEW / EW 
Shareholding

ช่ือ-นามสกลุ / Name ต าแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ท างาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรส าคญั /

 Special Course

12 นายสุรพล  พงษ์ทดัศิริกลุ 60 ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั พ.ย. 54 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั รัฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาการปกครอง นปส.รุ่น 29 ไม่มี
4  ม.ีค. 2495 บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วปอ.2547

1 ต.ค.53 - ปัจจุบนั รองปลดักระทรวงมหาดไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
2552 ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
2551 ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบรีุ    

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
2549 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
2548 ผูว้า่ราชการจงัหวดัอ านาจเจริญ

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
13 นายนคร  จริเศวตกลุ 65 ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั เม.ย. 53 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต - ไม่มี

31  ม.ีค.2490 บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก วิศวกรรมโยธา   สาขาโครงสร้าง
 มี.ค.52 - ต.ค.54 กรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

บจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ Post  Graduate  Diploma สาขา Hydrological
ก.พ.50 - ก.ย.50 รองผูว้า่การ (แผนและวิชาการ) Engineering (Dip.H.Delft) ประเทศเนเธอร์แลนด์

 การประปาส่วนภูมิภาค
ม.ค.50 - ก.พ.50 รองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 4)

 การประปาส่วนภูมิภาค
ส.ค.49 - ธ.ค.49 รองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 4)

 และรักษาการแทนผูว้า่การ 
 การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ
DCP  หมายถึง  Director Certification Program
RCP หมายถึง Role of the Chairman Program 
ACP  หมายถึง  Audit Committee Program 
SFE  หมายถึง  Successful Formulation & Execution the Strategy
วปอ.  หมายถึง   หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
วปรอ.  หมายถึง  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
นบส.  หมายถึง  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง
บยส. หมายถึง  หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง
ปปร.  หมายถึง  หลกัสูตรการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง
วตท.  หมายถึง  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
นปส.  หมายถึง  หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง 
บยป.  หมายถึง  หลกัสูตรนกับริหารยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง
IFFT  หมายถึง  International Financial fraud Training Program From International Revenue Service (IRS.) GEORGIA,USA.
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)                                           เอกสารแนบ 2 
 

..................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1)  
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารในบริษัททีเ่กีย่วข้อง (ธนัวาคม 2554) 
 

รายช่ือ 
การประปา 
ส่วนภูมิภาค 

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

บมจ.จัดการและ
พฒันาทรัพยากร
น า้ภาคตะวนัออก 

บจ.ยูนิเวอร์แซล 
ยูทีลติีส์้ 

บริษทั ประปา 31 
พืน้ที่ 

1. นายชาญชยั สุนทรมฏัฐ ์      

2. นางมณฑา ประณุทนรพาล  ผูว้า่การ    

3. นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล      

4. นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์      

5. นายวเิชียร อุดมรัตนะศิลป์ รักษาการ 
ผูว้า่การ 

    

6. นายสมชาย ชุ่มรัตน์      

7. นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล      

8. นางอรุณี อคัรประเสริฐกลุ      

9. พล.ต.อ.วฒิุ พวัเวส      

10.นางสาวณารินี ตะล่อมสิน      

11.นายประพนัธ ์ อศัวอารี    

กรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ 

  

12. นพ.สุทธิชยั จนัทร์อารักษ ์      

13. นายปริญญา นาคฉตัรีย ์      

14. นายผดุงศกัด์ิ เทพหสัดิน ณ อยธุยา      

15. นายสุรชยั ขนัอาสา      

16. นายธานี สามารถกิจ      

17. นายภคัรธรณ์ เทียนไชย      

18. พ.ต.อ.ยิง่ยศ เทพจ านงค ์      
 

หมายเหต ุ   = ประธานกรรมการ    =  กรรมการ 

  1/  บริษทั ประปา 3 พื้นท่ี ไดแ้ก่ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา  บจ.ประปาบางปะกง  และ 
บจ.ประปานครสวรรค ์
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ประจ าปี 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจั้ดท าโดยบริษัท ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
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ส่วนที ่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องค์กรและสภาพแวดล้อม     หมายถึง   การมีโครงสร้างองค์ก และสภาพแวดล้อมท่ีดีซ่ึงเป็น
รากฐาน 
ท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยั
ต่าง ๆ  ซ่ึงเอ้ือให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศ    การ
ควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ีฝ่าย
บริหารให้ความส าคญัต่อความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างของ
องค์กรอย่างเหมาะสม การก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เป็นตน้ 
           
 
1.1 คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็น 
แนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่  
 คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบายและแผนกลยุทธ์
ของบริษทั โดยการพิจารณาแผนธุรกิจระยะยาว (Corporate Plan) ทุก ๆ 3 ปี  ร่วมกบับุคลากรของบริษทั ใน
ทุกระดบั โดยแผนธุรกิจระยะยาว(Corporate Plan)ส าหรับปี 2554-2556  เน้นธุรกิจหลกัของบริษทั การ
บริหารจดัการน ้ าทุกประเภทอยา่งครบวงจร การทบทวนเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้
และการวดัผลส าเร็จของงาน   ทั้ งน้ีบริษทัมีการส่ือสารเพื่อให้พนักงานรับทราบทิศทาง ภารกิจและ
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินการร่วมกนัทั้งกลุ่มบริษทั ส าหรับการด าเนินการในแต่ละปี ทุกหน่วยงานจะร่วม
จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี (Action Plan) ประกอบดว้ย โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไวใ้นแผน
ระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจยัความเส่ียง 
กิจกรรมหลักท่ีจะด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีสามารถวดัได้อย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นผูพ้ิจารณาใน
รายละเอียดของแผนปฏิบติัการและงบประมาณประจ าปี ก่อนน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา 
อีกทั้งฝ่ายบริหารมีการรายงานยงัคณะกรรมการตรวจสอบถึงความกา้วหน้าของแผนปฏิบติัการและการใช้
งบประมาณอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อติดตามการด าเนินงานทุกโครงการ และเพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค
ในการด าเนินการตามแผนงาน 

 ทั้งน้ีในปี  2554 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติั กรอบกลยุทธ์ระยะ 10 ปี ของกลุ่มบริษทั (ปี 
2555-2564) โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั เพื่อใหห้น่วยธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษทัมีทิศทางการเติบโตท่ีชดัเจน 
อยา่งย ัง่ยนื  และก าหนดทิศทางการวางแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทัในแต่ละปี 
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1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตั้งเป้าหมายไดด้ าเนินการอยา่ง
รอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
ส่ิงจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจ หรือให้ผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีเกินสมควรแก่พนักงานในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทุจริต หรือประพตติมิชอบ (เช่น 
ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจทุกปี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัเส่ียงและ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป มีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละกลยุทธ์ให้ครอบคลุมตามหลัก Balanced 
Scorecard ทั้งในดา้นการเงินและการลงทุน   ดา้นกลุ่มผูมี้ผลประโยชน์ร่วม(Stakeholders)  ดา้นการจดัการ 
และดา้นการเรียนรู้ การพฒันาองคก์ร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากน้ียงัไดป้ระยุกตใ์ชด้ชันีวดัผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อวดัผลการปฏิบติังานทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัจะไดพ้ิจารณาอนุมติัในแต่ละปี  โดยก าหนด KPIs ทั้งในระดบับุคคลและระดบัฝ่ายให้สอดคลอ้งกบั 
KPIs ในระดบัองคก์รท่ีมีความทา้ทาย และสามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริง มีการประเมินผล KPIs ทุกไตรมาส 
เพื่อกระตุน้ให้เกิดการเร่งรัดด าเนินการตามเป้าหมาย และน าไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของ
พนกังาน ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทั ซ่ึง คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์
และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน   เพื่อพิจารณาในรายละเอียดและความ
เหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินดงักล่าว  

บริษทัไดน้ าผล KPIs มาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณารายละเอียดในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงาน โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะได้
น าเสนอยงัท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  
 
1.3 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 

บริษทัมีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน และมีการกระจายอ านาจมายงัคณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหาร
ในระดับต่างๆ โดยในปี 2554 ได้มีการแต่งตั้งรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายปฏิบติัการและรอง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายการเงินและบญัชีเพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  รวมทั้งกระจาย
อ านาจการตดัสินใจไปยงัฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ในพื้นท่ีปฏิบติัการตามความเหมาะสม โดยการมอบ
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามสายงานบงัคบับญัชา เพื่อให้มีความคล่องตวัใน
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สามารถแข่งขนัการบริการ และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ทั้งน้ี
ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนงานต่างๆขององค์กรมีความเขา้ใจในขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามค าพรรณนา
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ลกัษณะงาน (Job Descriptions) และเอกสารคู่มือคุณภาพในระบบ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 
รวมทั้งระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีไดป้ระกาศใชใ้นองคก์ร  

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทุกระดบัมีทศันคติและแนวทางการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในองคก์ร 
สนบัสนุนการสร้างแรงจูงใจและความสามารถของพนกังานให้ด าเนินการตามระบบท่ีวางไว ้เพื่อให้องคก์ร
บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อช่วยในการพิจารณากลัน่กรอง 
และใหค้  าวนิิจฉยัในเร่ืองท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
5. คณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
นอกจากน้ีบริษทัได้มีนโยบายซ่ึงก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบไปด้วย

คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีกรรมการอิสระจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระท่ีก าหนดโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท าหนา้ท่ีให้ความคิดเห็นและก าหนดนโยบายท่ีค านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษทั และคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย    

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาทบทวนการจดัท าและประกาศใชก้ฎบตัรคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยทั้ง 5 ชุด เพื่อความโปร่งใส เป็นรูปธรรม ชดัเจนในการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างในปัจจุบนั 
 
1.4 บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่  
   มี   ไม่มี 

1.4.1 บริษทั ได้ประกาศใช้ “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของกลุ่มบริษทั จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)”ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยประกาศ
ใหบุ้คลากรทุกระดบัของบริษทั ตั้งแต่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ ตลอดจนพนกังาน
ของผูรั้บจา้งไดย้ึดถือปฏิบติั  รวมทั้งไดมี้การบรรรยาย เพื่อช้ีแจงและท าความเขา้ใจหลกัการดงักล่าวให้แก่
พนกังานใหม่ในวนัปฐมนิเทศและมีการเผยแพร่หลกัการดงักล่าวให้พนกังานกลุ่มบริษทั รับทราบผ่านส่ือ
ภายใน เพื่อประยกุตป์ฏิบติัใหส้อดคลอ้งกนัไป โดยหลกัการดงักล่าวประกอบดว้ย 

1. วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของคก์ร 
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2. นโยบายเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั    
3. บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
4. การรายงานขอ้มูล 
5. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และจรรยาบรรณพนกังาน 
6. ขอ้พึงประพตติปฏิบติัต่อกลุ่มบริษทั 
7. ขอ้พึงประพตติปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
8. ขอ้พึงประพตติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน 
9. ขอ้พึงประพตติปฏิบติัต่อตนเอง 
10. นโยบายการบริหารงานของบริษทัในเครือ 
11. นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
12. นโยบายเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
13. จรรยาบรรณของการจดัหา 
14. นโยบายเก่ียวกบัการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ 
15. นโยบายเก่ียวกบัขอ้มูลทางธุรกิจ 
16. นโยบายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน 
17. นโยบายเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
18. นโยบายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 
19. นโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คงปลอดภยั 

หลักปฏิบติัดงักล่าวถือเป็นนโยบายและวินัยอย่างหน่ึง ท่ีบุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามให้
สอดคล้องอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ี ในการพิจารณาเก่ียวกบัขอ้ก าหนดด้านจริยธรรมและหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีนั้นคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณากลัน่กรอง
ในรายละเอียดเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา 

1.4.2 บริษัท จัดท าคู่ มือคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงส่วนหน่ึงของคู่ มือดังกล่าวได้ก าหนด 
“จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั” โดยบริษทั ไดก้ าหนดคุณสมบติัท่ีส าคญัของกรรมการบริษทั วา่ตอ้ง
มีความซ่ือสัตย ์เป็นอิสระ มีคุณธรรม รักษาความลบั มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริเร่ิมมุ่งผลสัมตทธ์ิ 
รวมถึงการก าหนดบทบาท อ านาจหน้า ท่ีของคณะกรรมการบริษัท ต่อผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  
(Stakeholders) อยา่งชดัเจน และคณะกรรมการบริษทั ทุกท่านไดรั้บฟังการบรรยายสรุปคู่มือดงักล่าว เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  ซ่ึงบริษทัไดป้รับปรุงคู่มือคณะกรรมการบริษทั เพื่อโปร่งใส และชดัเจนข้ึน
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.4.3  บริษทั จดัท าและประกาศใช้ “จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน” โดยอยูภ่ายใตห้ลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของกลุ่มบริษทั ใหเ้ขา้ใจง่าย สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมภายหลงัการอบรม
ในเร่ืองน้ี ทั้งน้ีพนกังานท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณ จะถูกสอบสวนและลงโทษตาม
ระเบียบท่ีก าหนดในคู่มือพนกังานของบริษทั 
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1.5 บริษทัมีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน 
การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมติัประกาศใชร้ะเบียบ หลกัปฏิบติัต่างๆ 
ของบริษทั เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการควบคุมภายในท่ีดีประกอบดว้ย ระเบียบ 
และแนวปฏิบติัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นงบประมาณ การบญัชีและการเงิน ระเบียบ
และแนวปฏิบติัดา้นการลงุทนและบริหารโครงการลงทุน ระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัอ านาจด าเนินการ
ภายในองคก์ร  

เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบติังานและเป็นแนวทางการปฏิบติัส าหรับพนักงานท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทั้งให้การด าเนินการร่วมกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัในเครือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี พนกังาน
ยงัตอ้งจดัท าและปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Procedures and Work Instructions) ท่ีสอดคลอ้ง
กบัระเบียบและระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยจดัให้มีการทบทวนเป็นปัจจุบนั
อยา่งสม ่าเสมอ 
 
1.6 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้ค  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า  
เพื่อประโยชน์ของบริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่ 
  ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษทัไดป้ระกาศใช ้“หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของกลุ่มบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)” ซ่ึงไดก้ าหนดไวช้ดัเจน ในเร่ืองจรรยาบรรณของการจดัหา ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ือง
การปฏิบติัต่อ ผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บจา้ง ผูรั้บเหมา หรือผูรั้บเหมาช่วง อย่างเท่ียงธรรม โปร่งใส และปฏิบติัต่อกนั
อยา่งสุภาพชน บนพื้นฐานของความยุติธรรมในการเจรจาการคา้ และการปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้อนั
จะส่งผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในระยะยาว ทั้งน้ียงัคงมติคณะกรรมการตรวจสอบท่ีให้บริษทั ก าหนด
นโยบายเร่ืองการหา้มมิใหด้ าเนินการท าสัญญาท่ีมีลกัษณะท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีหรือ
สัญญาท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมทางการคา้และส่ือสารไปยงับริษทัในเครือทุกแห่งให้ปฏิบติัเป็นบรรทดั
ฐานเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทั ยงัไดจ้ดักิจกรรม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูค้า้ และการส ารวจความพึง
พอใจของผูค้า้ท่ีมีต่อบริษทั เพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
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ส่วนที ่ 2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
 
 การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มด าเนินการอยูท่่ามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุ
ของความเส่ียงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม บริษทัขยายงานอย่าง
รวดเร็วเกินไปท าใหร้ะบบงานไม่สามารถรองรับได ้หรือการก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก 
เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือพตติกรรมการบริโภคสินค้า ท าให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
การตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะน าพาให้บริษทัรอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดงักล่าวไดน้ั้น 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไปน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 (1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ 
(Identification of risk) 
 (2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้นๆ ต่อบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้นๆ จะเกิดข้ึน 
(Analysis of risk) 
 (3) ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษทัมีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็น
ปัจจยัความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
อยา่งมีนยัส าคญั 
   มี   ไม่มี 
   การประเมินและการจดัการความเส่ียงในระดบัต่างๆ  คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาและกลัน่กรองในรายละเอียดก่อนน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ
และให้ขอ้เสนอแนะต่อไป ในปี 2554 มีการจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงองค์กร เพื่อก าหนดกรอบ
มาตรฐานในการบริหารความเส่ียง  บริษทัไดป้ระเมินความเส่ียงขององคก์รเป็นประจ าทุกปี และน ารายงาน
เสนอยงัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาวินิจฉัย อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้สามารถระบุ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน  และส่งผลกระทบกบัองคก์ร รวมทั้งจดัให้มีกระบวนการจดัการความเส่ียงให้อยูใ่น
ระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้เพื่อช่วยให้เกิดความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า องค์กรจะบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ 
 การประเมินความเส่ียงมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ โดยจดัประชุมระหวา่งหน่วยงานภายในบริษทั 
เพื่อระบุความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  รวมถึง
การพิจารณาความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ปรับลดระดบัความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงท่ีเคยระบุไวเ้ดิมให้ลดลง 
หรือคงระดบัความเส่ียงไวต้ามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ตลอดจนเฝ้าระวงัความเส่ียงต ่ามิใหสู้งข้ึน   
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2.2 บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดท่ีจะท าให้ปัจจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน  
   มี   ไม่มี 
 บริษทั ก าหนดกรอบคะแนนระดับความเส่ียงสูง กลาง และต ่า เพื่อใช้ในการพิจารณาโอกาส
(Likelihood) และผลกระทบของปัจจยัเส่ียง (Impact) ทั้ งในด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน และ
กฎระเบียบ มีการก าหนดดชันีวดัความเส่ียงแต่ละรายการเป็นระดบัสูง กลาง และต ่า โดยจะท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเส่ียงจากความอ่อนไหวทางธุรกิจ (SWOT) ตามปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
เพื่อก าหนดกิจกรรมและแนวทางการควบคุมท่ีถูกตอ้ง มีผูรั้บผดิชอบท่ีเหมาะสม   
 
2.3 บริษทัก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง  
รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่ 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษทัก าหนดให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่รวบรวมและ
จดัท าแผนปฏิบติัการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานต่างๆ โดยระบุมาตรการควบคุม ผูรั้บผิดชอบ และ
ก าหนดแลว้เสร็จ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารซ่ึงรับผดิชอบความเส่ียงต่างๆ จะตอ้งเลือกทางเลือกในการตอบสนองความ
เส่ียง ท่ีคาดวา่จะสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเส่ียงให้เขา้มาสู่ระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้เช่น  
การติดตามสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง การจดัจา้งท่ีปรึกษาผูมี้ความเช่ียวชาญ  การลงทุนเพิ่มเติมและการ
วางแผนปฎิบติัการท่ีชัดเจน  เป็นตน้  หรือพิจารณาหลีกเล่ียงความเส่ียง หรือโอนความเส่ียง อาทิ การท า
ประกนัภยั การ Outsource หรือยอมรับความเส่ียง โดยก าหนดช่วงของความเส่ียงท่ียอมรับได ้   
 
2.4 บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียง 
ท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษทั ใชแ้นวคิดของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management)    โดยให้
ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนับ่งช้ีความเส่ียง การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง มาตรการควบคุมท่ีมีใน
ปัจจุบนั การระบุความเส่ียงไวใ้นแผนปฏิบติัการ รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
และจ าเป็น ซ่ึงงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผูมี้หนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและส่ือสารให้พนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกคนรับทราบ รวมทั้งจดัพนกังานเขา้อบรมภายในและภายนอกบริษทัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 กรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ท่ีมีความเส่ียงสูงและอาจเกิดผลเสียหายต่อบริษทั อาทิ ท่อส่งน ้ าแตก หรือ
แหล่งน ้ าช ารุด ซ่ึงส่งผลต่อระบบการสูบจ่ายน ้ าของบริษัท ผู ้พบเหตุมีหน้าท่ีในการรายงานตรงต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหารระดบัสูงทนัทีท่ีเกิดเหตุ เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาสามารถด าเนินการไดท้นัที   
 
 



...................รับรองความถูกตอ้ง  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) หนา้ 9 
 

 
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ 
ใช่หรือไม ่
    ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษทั ไดก้ าหนดใหง้านวเิคราะห์นโยบายและแผนเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการติดตามหน่วยงานต่างๆให้
ปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้โดยฝ่ายบริหารก าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษทั รายงาน
ความคืบหนา้ของการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการบริหารความเส่ียงในส่วนท่ีตนรับผิดชอบไปยงังานบริหาร
ความเส่ียง เพื่อทบทวนความเหมาะสมก่อนน าเสนอแก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส 
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ส่วนที ่ 3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญเพื่อให้บริษัทมัน่ใจว่า
แนวทางท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักล่าว 
ไดแ้ก่ 

(1) การก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระท าท่ีทุจริตออกจากกนั 
(3) มีการก าหนดขั้นตอน และวธีิการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร  

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 
(4) การก าหนดวธีิการเพื่อใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

         
 
3.1 บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั 
ไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 ระเบียบและแนวปฏิบติัด้านอ านาจด าเนินการภายในองค์กรท่ีบริษัทประกาศใช้มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินท่ีมีอ านาจอนุมติัไดข้องฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการ
ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ   
 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าท่ีอนุมติั (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชี และข้อมูล
สารสนเทศและ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น  
   ใช่   ไม่ใช่ 
 ระเบียบและแนวปฏิบติัด้านอ านาจด าเนินการภายในองค์กร ก าหนดวงเงินการขออนุมติัซ้ือของ
พนักงานในแต่ละระดบั และแบ่งแยกหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งออกจากหน่วยงานรับ
พสัดุ และหน่วยงานบญัชี นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน ในการคดัเลือกผูข้าย การท าสัญญา  
และการประเมินผูข้ายไวใ้นระบบคุณภาพ ISO 9001:2008  
 ระเบียบดา้นงบประมาณ การเงินและการบญัชี บริษทัก าหนดอ านาจอนุมติัการสั่งจ่าย หรือช าระเงิน 
โดยให้มีผูมี้อ  านาจลงนามอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงวงเงินอนุมติัมีการแบ่งแยกตามระดบัความรับผิดชอบ ฝ่าย
การเงินและบญัชีของบริษทั ไม่มีอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จในการอนุมติัจ่าย นอกจากน้ียงัมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ระหวา่ง  ผูบ้นัทึกบญัชี ผูรั้บเงิน และผูจ่้ายเงินดว้ยเช่นกนั 
  ในการตรวจรับทรัพย์สินต่างๆ จากการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น บริษทัก าหนดการตรวจรับสินค้าหรือ
ทรัพยสิ์น ให้มีการตรวจรับโดยหน่วยงานสินค้าคงคลงั และการตรวจรับสินคา้และทรัพยสิ์นต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั แต่หากเป็นงานบริการหรืองานโครงการให้ตรวจรับ
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งานโดยผูใ้ชบ้ริการ และกรณีท่ีเป็นงานท่ีมีการจดัท านิติกรรมสัญญา การตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบ
การบริหารสัญญา 
 ในการดูแลทรัพยสิ์น บริษทัก าหนดให้ฝ่าย/ส านกั ซ่ึงเป็นผูข้อซ้ือ รับผิดชอบในการดูแลทรัพยสิ์นท่ี
จดัซ้ือ โดยฝ่ายการเงินและบญัชีจะเป็นผูค้วบคุมความครบถว้น และเป็นปัจจุบนัของทะเบียนทรัพยสิ์นถาวร
ของบริษทั ทั้งน้ีมีการตรวจนับทรัพยสิ์นทั้งหมดเป็นประจ าทุกปีร่วมกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อยืนยนัความ
ครบถว้นและความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์นดว้ย โดยฝ่ายอ านวยการจะเขา้ร่วมการตรวจนบั และพิจารณาการ
จดัท าประกนัภยัทรัพยสิ์นตามความเหมาะสม   
 
3.3 ในกรณีท่ีบริษทัมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมนั้นตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด      
ใช่หรือไม ่
    ใช่                                     ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 รายการระหวา่งกนัของบริษทั และบริษทัในเครือ รวมถึงผูมี้ผลประโยชน์ร่วมต่างๆ จะผา่นขั้นตอน
การพิจารณา อนุมติัอยา่งถูกตอ้งชดัเจน โดยใช้โครงสร้างราคา และเง่ือนไข เช่นเดียวกบั คู่คา้รายอ่ืนๆ โดย
ไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญั อาทิ 
การจ าหน่ายน ้าดิบใหก้บั กปภ. ในอตัราท่ีแตกต่างจากผูใ้ชน้ ้ ารายอ่ืน ฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ฝ่ายจดัการ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะด าเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและด าเนินการตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไป 
            คณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัหลกัการท่ีเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปใน
การท าธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อย และกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือบริษทัในเครือมีการมอบหมายใหบุ้คลากรของบริษทั หรือบริษทั
ในเครือทุกระดบั ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทั หรือบริษทัในเครือในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าว
จะตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน โดยขอบเขตดงักล่าวตอ้งไม่
รวมถึงการอนุมติัให้ท ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใหฝ่้ายบริหารรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ  
 บริษทั และบริษทัในเครือ ถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ลุ่มบริษทั ตอ้งเสียผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน 
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3.4 ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้นไดก้ระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่ 
    ใช่                                     ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 ในการออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง อาทิ การก าหนดอตัราค่าน ้ าดิบ กรรมการท่ีมี
ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในมติดงักล่าว  นอกจากน้ีการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทั และผูถื้อหุ้น
ของบริษทั คณะกรรมการบริษทั มีการมอบอ านาจลงนามใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั  และฝ่ายบริหารซ่ึงไม่มี
ส่วนไดส่้วนเสียต่อการท าธุรกรรมเหล่านั้นโดยตรงเป็นผูแ้ทนลงนามในธุรกรรมเหล่านั้น บริษทัไดร้ายงาน 
“รายการระหวา่งกนั-รายการระหวา่งกนักบับุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” ให ้กลต.ทราบ ในแบบ 56-1 รวมถึงได้
รายงานไวใ้นหวัขอ้ “รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
 ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ไดมี้การส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ผูเ้สนอราคาหรือผูรั้บจา้ง
ช้ีแจงความสัมพนัธ์เก่ียวโยงระหวา่งกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัและบริษทั
ในเครือ เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
 
3.5   ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้น ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (on arms’ length basis) 
ใช่หรือไม ่
   ใช่                                     ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 การด าเนินธุรกรรมดงักล่าวมีขั้นตอนการด าเนินการ และพิจารณาเป็นไปตามระเบียบเช่นเดียวกบั 
ผูใ้ช้น ้ ารายอ่ืนๆ นอกจากน้ีไดมี้การก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งประกาศหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีว่าการด าเนินกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้โดยให้
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั ทั้งน้ีในรายการท่ีมีนยัส าคญั  อาทิ รายการท่ีมี
มูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets)     บริษทั ไดพ้ิจารณาจดั
จา้ง บริษทัท่ีปรึกษาการเงินอิสระ พิจารณาให้ความเห็นต่อการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ก่อนการน าเสนอผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามกฎเกณฑต์ลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 
3.6 ในกรณีท่ีไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ 
(เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การให้กูย้ืม การค ้าประกนั) ไดมี้การติดตามให้ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทัหรือไม่ (เช่นติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็นตน้)  
  ใช่                                     ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
  ระเบียบดา้นการลงทุนและบริหารโครงการลงทุน ก าหนดวา่ในกรณีท่ีบริษทัลงทุนในลกัษณะท่ีเป็น
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม(ท่ีบริษทัมีอ านาจในการบริหารจดัการ) มีความจ าเป็นตอ้งจดัหาเงินทุน หรือก่อ
ภาระผกูพนัทางการเงิน ซ่ึงอาจมีผลต่อการละเมิดเง่ือนไขขอ้ตกลงในการผกูพนัภาระหน้ี (Debt Covenants) 
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ของบริษทั รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทั ก่อนเขา้ท ารายการ รวมถึงมีการรายงานสถานะ
ท่ีเป็นปัจจุบนัต่อบริษทั เพื่อใหส้ามารถติดตามภาระผกูพนัทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 ในส่วนของสัญญาซ้ือขายน ้าดิบไดมี้การติดตามใหคู้่สัญญา (ผูใ้ชน้ ้ า) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้
เช่น  ติดตามอายขุองหนงัสือค ้าประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  ทบทวนความเหมาะสมของสัญญาซ้ือขาย
น ้ าดิบกบัผูใ้ช้น ้ าท่ีด าเนินการในทุกปี  รวมถึงติดตามการช าระค่าน ้ าจากผูใ้ช้น ้ าทุกรายตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
 
3.7 กรณีท่ีบริษทัมีมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ี ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวน าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 บริษทั ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัวา่ ผลประโยชน์ท่ีขดักนัจะ
เกิดจากกรณีท่ีบุคลากรทุกระดบัมีผลประโยชน์เก่ียวพนักบับุคคลผูใ้กลชิ้ด หรือต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ ไม่ว่า
จะเป็นดา้นการเงิน หรือดา้นอ่ืนใดก็ตามในกิจการ ซ่ึงจะไดรั้บผลประโยชน์จากการตดัสินใจของบุคคลผูน้ั้น 
หรือการรับรู้กิจกรรมการด าเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษทั พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้เร่ือง
ท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัท่ีเกิดข้ึนใหผู้บ้งัคบับญัชา และฝ่ายจดัการของบริษทัทราบตามล าดบั 
 
3.8 ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการด าเนินงาน 
ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นการลงทุนและบริหารโครงการ ก าหนดวา่ในกรณีท่ีโครงการลงทุนนั้น
เป็นการร่วมลงทุนกบัองคก์รอ่ืน  บริษทัจะส่งผูแ้ทนเขา้เป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น  และขอ้ก าหนด
ในการร่วมทุนต้องครอบคลุมถึงสิทธิในการเขา้ตรวจสอบกิจการ   และมีขอ้ตกลงในการน าส่งแผนการ
ด าเนินงาน งบประมาณ รวมถึงรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อใหบ้ริษทัสามารถติดตามผลการด าเนินงานของ
กิจการร่วมทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  โดยผูแ้ทนของบริษทั มีบทบาทในการก ากบัดูแลการบริหารจดัการ
เพื่อให้มัน่ใจว่าแผนการด าเนินงาน และผลประกอบการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการลงทุนและเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั  โดยความรับผิดชอบดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากบริษทั  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนและการประกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ตามความเหมาะสมต่อบทบาทความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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3.9 บริษทัมีมาตรการท่ีจะติดตามให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษทั  
    มี   ไม่มี 
 บริษทั ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั ดูแลงานดา้นกฎหมาย โดยจดัให้มีแผนกกฎหมายท าหนา้ท่ี
พิจารณาทบทวนขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั  รวมทั้งทบทวนความ
สอดคลอ้งของการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายดงักล่าวโดยการจดัส่งเอกสารรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้
กฎหมาย ขอ้ก าหนด และระเบียบต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานท าการประเมินและส่งคืนยงัแผนกกฎหมายเพื่อ
น ามาพิจารณาประกอบการประเมินความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง ในเอกสาร  Law Compliance 
Checklist รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งบริษทั ไดจ้ดัจา้งท่ีปรึกษากฎหมาย
ภายนอก เพื่อให้ค  าแนะน า ในกรณีท่ีมีประเด็นขอ้กฎหมายท่ีตอ้งใช้ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะ
ดา้นในการพิจารณาด าเนินการ 
  
3.10 ในกรณีท่ีบริษทัเคยมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด 
การกระท าในลกัษณะนั้นอีก หรือไม่ 
   มี                                             ไม่มี      ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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ส่วนที ่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหน่ึงของการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นส าหรับกรรมการ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก็คือ การตดัสินใจบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน  ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ และเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) มีเน้ือหาท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
(2) มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจุบนั 
(4) มีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย 
(5) มีการจดัเก็บท่ีดี 

         
4.1 ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเร่ืองท่ี
เสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ เป็นตน้) 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษทัจดัท าระเบียบวาระเพื่อการประชุม โดยบรรจุเร่ืองสืบเน่ือง เร่ืองเพื่อพิจารณา เร่ืองเพื่อทราบ 
และเร่ืองอ่ืนไวต้ามล าดบั เพื่อความสะดวกในการประชุมทุกระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จะมีขอ้มูลตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
 (1) สรุปความเป็นมา 
 (2) สรุปสาระส าคญั 
 (3) เหตุผลและความจ าเป็น 
           (4) กฎหมาย / กฎระเบียบ/ สญัญา / ขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
            (5) ขอ้พิจารณา/ขอ้เสนอแนะ  เป็นการสรุปประเด็นเพื่อการพิจารณา และ/หรือแนวทางเลือกท่ี
ฝ่ายจดัการประสงคใ์หค้ณะกรรมการบริษทั รับทราบ / พิจารณา / ใหค้วามเห็น / อนุมติั  
          (6) มติท่ีประชุม  
            นอกจากนั้นบริษทั ยงัใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint  ซ่ึงแสดงเน้ือหาโดยสรุปพร้อม 
รูปภาพประกอบ กราฟแสดงค่าสถิติ แผนผงั แผนท่ี ท่ีชัดเจนและเพียงพอ ทั้งน้ีในการประชุมมีการ
ก าหนดใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบเขา้ประชุมเพื่อน าเสนอรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ 

ทั้งน้ีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพขอ้มูลทางการเงินการบญัชี ในปี 2554 บริษทัไดเ้ร่ิมใชร้ะบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อเช่ือมโยงสารสนเทศภายในองคก์ร เพิ่มความสามารถในการ
ส่ือสาร สามารถควบคุม และประมวลผลเพื่อตดัสินใจ อีกทั้งช่วยบริหารจดัการขอ้มูลและบริหารเวลาในการ
ปฏิบติังานของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ทั้งน้ีระบบ ERP มีซอฟตแ์วร์ SAP ซ่ึงเป็นโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านในดา้นบญัชีการเงิน และดา้นบญัชีจดัการหรือบญัชีบริหาร ท่ีจะอานวยความ
สะดวกใหบ้ริษทัสามารถปิดงบการเงินไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและ 
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ใช่หรือไม่ 
     ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉล่ีย 5-7 วนั   ไม่ใช่ 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ี
เสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 
  ใช่   ไม่ใช่ 
 งานเลขานุการบริษทัจะบนัทึกข้อซักถาม ความคิดเห็นต่างๆ  และเหตุผลประกอบ รวมถึงมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในรายงานการประชุมเป็นภาพรวม    นอกจากนั้นแลว้ในการน าส่งรายงานการ
ประชุมแต่ละคร้ัง  งานเลขาฯจะแจง้ให้กรรมการรายบุคคลสามารถแจง้แก้ไขรายงานการประชุมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดภายหลงัจากท่ีได้รับรายงานการประชุมประมาณ  7 วนั  จากนั้นหากมีผูแ้จง้ขอแก้ไข
รายงานการประชุม  งานเลขาฯจะน าไปเสนอไวใ้นการประชุมคร้ังถดัไปในระเบียบวาระรับรองรายงานการ
ประชุมคร้ังก่อน  โดยจะระบุช่ือกรรมการผูข้อแก้ไขรายงานฯ ไวอ้ย่างชดัเจน  ซ่ึงหากกรรมการท่านอ่ืนมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็สามารถแยง้ได ้ โดย จะบนัทึกไวใ้นรายงานฯ และสรุปเป็นมติของท่ีประชุมต่อไป 
ซ่ึงจะมีรายละเอียด และเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมให้ผูถื้อหุ้น 
และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจน  
 
4.4  บริษทัจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่างๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ และไม่เคย
ได้รับแจง้จากผูส้อบบญัชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขขอ้บกพร่องนั้นอย่าง
ครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีการแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี 
 
4.5        คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชี 
ท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีท าใหบ้ริษทัแสดง 
ผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการสอบทานรายงานทาง
การเงินของบริษทั เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงสอบทานการปฏิบติังาน
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เพื่อให้แน่ใจวา่เป็นไปตามนโยบายบญัชีท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนด นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีซ่ึงก าหนด
ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้ด าเนินการสอบทานกบัผูส้อบบญัชีถึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีอาจกระทบ
ต่อความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้ตรงกบัขอ้เท็จจริงอย่าง
เพียงพอแก่ผูมี้ผลประโยชน์ร่วม อนัจะก่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการรายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทั มี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัเวลา  
 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชี IFRS โดยไดรั้บฟังความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีโดยตรงก่อนน าเสนอยงั
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั   โดยฝ่ายบริหารไดน้ าเสนอขอ้มูลยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ
ผลกระทบต่องบการเงินจากมาตรฐานการบญัชีใหม่ (IFRS) อยา่งสม ่าเสมอ 
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ส่วนที ่5 ระบบการติดตาม(Monitoring) 
 การท่ีบริษทัจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรต้องติดตามอย่าง
สม ่าเสมอวา่ มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง
ทนัท่วงที  
         
5.1 กรณีท่ีบริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัเป้าหมายการด าเนินธุรกิจไวใ้นแผนธุรกิจ (Corporate Plan) 
แผนปฏิบติัการประจ าปี (Action Plan) และงบประมาณประจ าปี รวมถึงดชันีวดัผลการปฏิบติังานประจ าปี (KPIs) 
โดยฝ่ายบริหาร มอบหมายให้ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นผูติ้ดตามผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกบั
ดชันีวดัผลท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ และให้ฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูติ้ดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั
งบประมาณ  โดยทั้งสองฝ่ายจะน าเสนอสรุปความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของบริษทัในการประชุม
คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน  และ
คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าอย่างนอ้ยทุกไตรมาส ทั้งน้ีหากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งมี
นยัส าคญั หรือคณะกรรมการตอ้งการทราบการรายงานในรายละเอียด ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานนั้นจะ
เขา้ร่วมช้ีแจงและใหร้ายละเอียดในกรณีดงักล่าวทุกคร้ัง 
 
5.2 กรณีท่ีผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้บริษทัได้ด าเนินการ
แกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 
  ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 ฝ่ายบริหารจะก าหนดแนวทางการแกไ้ขผลการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็ตามผลการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายยงัคงมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบแนวทางการแกไ้ขและก าหนดเวลาแลว้เสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้
ทบทวน และสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี บริษทั ไดร้ายงานการติดตามเร่ือง
ดงักล่าว โดยก าหนดใหเ้สนอไวใ้นระเบียบวาระการประชุมเร่ืองการติดตามมติคณะกรรมการบริษทั 
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5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ย่างสม ่าเสมอ  
ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษทัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบ ซ่ึงท างานร่วมกนักบัท่ีปรึกษาร่วมตรวจสอบภายใน (Co-sourcing) ใน
การวางแผนประจ าปี ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกแบบและการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายใน ตามพื้นฐานความเส่ียง (Risk Based Audit) และตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัตาม
ระบบงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008  ISO 14001:2004  โดยเนน้ความครบถว้นของทุก
กระบวนการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั    ภายหลงัจากการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะน ารายงานต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุกไตรมาส กรณีมีหน่วยงานหรือ
กระบวนการท่ีเเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงโครงสร้างบริษทัหรือการก าหนดระบบการท างานข้ึนมาใหม่เช่น 
การใช้ระบบ ERP เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณาในการจดัท าแผนการตรวจสอบ
ดว้ยเช่นกนั  
 
5.4 กรณีท่ีบริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้ าหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงาน 
ตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานได ้
อยา่งอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบ ได้ระบุความเป็นอิสระของงาน
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกนัความอิสระของฝ่ายตรวจสอบตามโครงสร้างท่ี
ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งเสริมและก ากบัให้ผูต้รวจสอบทุก
คนปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตฐานแห่งวิชาชีพ  ทั้งน้ีจากการทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2554 ไดเ้พิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อบบญัชี ผู ้
ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ ให้มีความชัดเจนมากข้ึน และจากการทบทวนคู่มือคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ าปี 2554 ระบุเร่ืองการพิจารณาคุณสมบติัในเร่ืองความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใหพ้ิจารณาตามขอ้ก าหนดและประกาศของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นส าคญั 
 นอกจากนั้นฝ่ายตรวจสอบไดป้ระสานขอ้มูลทางการเงินกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นบริษทัชั้น
น าในการให้ค  าปรึกษาระบบการปฏิบติังานและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความน่าเช่ือถือมาก
ข้ึนดว้ย   ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบ  ท่ีปรึกษาร่วมตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีอิสระในการเขา้ถึง
ขอ้มูลบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งสามารถรายงานและขอขอ้เสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งการส่ือสารโดยตรงหรือเขา้ร่วมประชุม 
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5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 
  ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 ฝ่ายตรวจสอบของบริษทั และท่ีปรึกษาร่วมตรวจสอบภายใน (Co-sourcing) จะท าหน้าท่ีรายงาน
ประเด็นขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบภายในท่ีเป็นขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัยงัคณะกรรมการตรวจ 
สอบและคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง เม่ือส้ินสุดการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยระบุ
สาเหตุ ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรและขอ้เสนอแนะส าหรับการแก้ไขปรับปรุง   โดยให้ฝ่าย
บริหารและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระบุความเห็น แนวทางแกไ้ข ผูรั้บผิดชอบ และระยะเวลาแลว้เสร็จไว ้ 
ในการรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะมีขอ้เสนอแนะและมีการสั่งการ
เพิ่มเติม ทั้งน้ีในปี 2554 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบแจง้ประเด็นขอ้ตรวจพบ
จากการตรวจสอบภายในยงัฝ่ายบริหารและติดตามการแก้ไขได้โดยตรงเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 
  ใช่      ไม่ใช่ 

ฝ่ายตรวจสอบ ท าหน้าท่ีติดตามผลการด าเนินงานการปรับปรุงของฝ่ายบริหารของประเด็นท่ีตรวจ
พบตามแผนท่ีก าหนด และใหค้วามส าคญัต่อก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จท่ีหน่วยงานผูรั้บตรวจไดร้ะบุไวเ้ป็น
ประจ าทุกเดือน โดยได้จัดท าสรุปผลการติดตามการปรับปรุงและรายงานทุกไตรมาสในท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและสรุปรายงานยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ  
 
5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยพลันในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่ 
  มี                                      ไม่มี     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นเหตุการณ์ทุจริต รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายบริหารหารือร่วมกบั
แผนกกฎหมาย ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ โดยแผนกกฎหมายมีบทบาทในการพิจารณาประเด็นขอ้
กฎหมาย รวมถึงใหค้วามเห็นเพิ่มเติม กรณีท่ีมีการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย ทุจริต หรือการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืนๆ 
ก่อนรายงานให้ฝ่ายบริหารช้ีแจงยงัคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน ทั้งน้ี หากคณะกรรมการ
บริษทั ประสงคใ์หมี้การตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติม อาจพิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมด าเนินการพร้อมกบัการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนดว้ย ทั้งน้ีในปี 2554 ไม่มีกรณี เหตุการณ์ทุจริต และไม่มีการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายอยา่ง
มีนยัส าคญั 
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