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ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป   (Executive Summary) 

 
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี  

เม่ือ  วนัท่ี 12 กนัยายน 2535  ท่ีเห็นชอบให้ การประปาส่วนภูมิภาค จดัตั้งบริษทั ข้ึนเพื่อเป็นผูรั้บผิดชอบการ
พฒันาและดาํเนินการดูแลระบบท่อส่งนํ้ าดิบสายหลกัในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ครอบคลุมพื้นท่ี
จงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ จนัทบุรี และตราด โดยจดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือ
วนัท่ี 15 ตุลาคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท โดยมี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็น 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด    

ในปี 2539 บริษทั แปรสภาพเป็น บริษทัมหาชน และในปี 2540 ไดเ้สนอขายหุ้นใหก้บัประชาชน
ทัว่ไป และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วน     
ร้อยละ 44 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้ก่อนการเสนอขายหุน้สามญั 

บริษทั มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา  ปัจจุบนั นอกจากธุรกิจหลกัของ
บริษทั ซ่ึงคือการพฒันาและบริหารระบบท่อส่งนํ้าสายหลกัในพ้ืนท่ีชายฝ่ังตะวนัออก โดยผา่นโครงข่ายระบบ
ท่อส่งนํ้าดิบรวม 4 โครงข่าย ในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แลว้ บริษทั ยงัไดข้ยายธุรกิจไปยงั
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองดา้นนํ้ า ไดแ้ก่ ธุรกิจนํ้ าประปา การบาํบดันํ้ าเสีย รวมถึงธุรกิจดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัในเครือเพือ่ดาํเนินกิจการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ดงัน้ี 

 

บริษทั 

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว 

ณ 31 ธ.ค.55 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

การประกอบธุรกจิ 

บจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์  510 ลา้นบาท 100% ดาํเนินธุรกิจดา้นนํ้ าประปา บาํบดันํ้ าเสีย รวมถึง

การสํารวจออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน

ก่อสร้าง รวมทั้งใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัระบบผลิต

นํ้าประปาและระบบบาํบดันํ้ าเสียดว้ย 

บจ.อีดบัเบิ้ลย ูยทีูลิต้ีส์ 250,000 บาท 100% ขนส่งนํ้าทางท่อ 

บจ.อีดบัเบิ้ลย ูวอเตอร์บาลานซ์(ชลบุรี) 250,000 บาท 100% ขนส่งนํ้าทางท่อ 

บจ.อีดบัเบิ้ลย ูสมาร์ทวอเตอร์(ระยอง) 250,000 บาท 100% ผลิตและจาํหน่ายนํ้าอตุสาหกรรม 

บจ.เสมด็ยทิูลิต้ีส์ 250,000 บาท 55% ผลิตนํ้าประปาจากนํ้ าทะเล 

 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์          
 

__________ : นางนํ้ าฝน รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี1 หนา้ 2 
 

ในภาพรวม ผลการดาํเนินงาน งวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มี
รายไดร้วมทั้งส้ิน 3,725.95 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาํนวน 415.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.57 โดยมีกาํไรสุทธิ
รวมทั้งส้ิน 1,240.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 232.15 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 23.03 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554
บริษทัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าดิบประมาณร้อยละ 70.11  ธุรกิจประปาร้อยละ 22.59 รายไดค่้าเช่าและ
บริการ ร้อยละ 6.00  และดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรวมถึงรายไดอ่ื้นอีก ร้อยละ 1.30 

การขยายตวัของรายไดจ้ากธุรกิจนํ้ าดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.53 จากปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 6.55 ตามการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีของลูกคา้ในพื้นท่ีระยอง  และการปรับราคาค่านํ้าดิบตามโครงสร้างอตัราค่านํ้าดิบท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 
2551 ซ่ึงเดิมไดช้ะลอไปในช่วงปี 2553-2554 โดยปรับราคาในเดือนมีนาคม ปี 2555 นอกจากน้ีรายไดจ้าก
ธุรกิจประปาไดป้รับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.89 จากความตอ้งการใชน้ํ้ าท่ีมากข้ึนในพื้นท่ีบางปะกง ฉะเชิงเทรา และ
สตัหีบ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถรักษาอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 59 โดยในปี 2555 ท่ีผ่านมา
บริษทัไดป้รับปรุงศกัยภาพการสูบส่งนํ้าโดยลงทุนปรับปรุงสถานีสูบนํ้ าและก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าท่ีสถานี
สูบนํ้าดอกกรายทาํใหก้ารสูบจ่ายนํ้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถลดตน้ทุนการผลิตลง 

นอกจากน้ียงัไดเ้ร่งรัดโครงการขนาดใหญ่ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ โครงการวางท่อส่งนํ้ าดิบหนองปลาไฟล-
มาบตาพดุ เส้นท่ี 3 โครงการเพ่ิมศกัยภาพระบบจ่ายนํ้าแหลมฉบงัใหแ้ลว้เสร็จในปี 2556 เพ่ือใหส้ามารถจ่ายนํ้า
ไดเ้พียงพอกบัปริมาณการใชน้ํ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนในภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัไดล้งทุนในโครงการสร้างสระ
สาํรองนํ้าในมาบข่า 2 และโครงการทบัมา เพ่ือให้บริษทัมีแหล่งนํ้าสาํรอง เพ่ือลดความเส่ียงในกรณีวิกฤตภยั
แลง้ ทั้ง 2 โครงการน้ี คาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2556 และ 2559 ตามลาํดบั 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารบริษทัไดร่้วมกนัทบทวนแผนกลยุทธ์ ของกลุ่มบริษทั
ให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตโดยสมํ่าเสมอ และยงัมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล และโปร่งใสภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตลอดจนการควบคุมการดาํเนินงาน ภายใตก้าร
บริหารความเส่ียง และหลกัธรรมาภิบาลอยา่งโปร่งใส ซ่ือสตัย ์ 

ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ไดย้นืยนัอนัดบัเครดิตองคก์รและตราสารหน้ี ในปี 2555 ท่ีระดบั “A+” 
แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี” ซ่ึงสะทอ้นถึงสถานะท่ีแขง็แกร่งของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ทุ่มเทในการให้บริการและใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั ในการปรับปรุงและ
ขยายเครือข่ายท่อส่งนํ้ าเพ่ือให้สามารถจ่ายนํ้ าดิบในพ้ืนท่ีบริการอย่างทัว่ถึงและพอเพียงเพ่ือการเติบโตทาง
ธุรกิจ  รวมถึงการพฒันาธุรกิจดา้นนํ้ า  ดา้นพลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งต่อเน่ืองตลอดจน การสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชนท้องถ่ินและส่ิงแวดล้อม   ซ่ึงจะมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้องค์กรมี
ความกา้วหนา้อยา่งมัน่คงในระยะยาว  สามารถรักษาะระดบัคะแนนระดบัการประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการ
บริษทั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในระดบั “ดีเลิศ” ต่อไป 
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1. บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
ช่ือบริษทั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  
   (“บริษทั” หรือ “EASTW”) 
ลกัษณะประเภทธุรกิจ พฒันาการบริหารและจดัการแหล่งนํ้าทางระบบท่อส่งนํ้าดิบเพือ่จาํหน่ายนํ้าดิบแก่  

ผูใ้ชน้ํ้า นอกจากนั้น บริษทัยงับริการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัระบบผลิตนํ้าสะอาด 
ตลอดจนระบบท่อส่งนํ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับ
ตรวจซ่อม ซ้ือ-ขาย อุปกรณ์และวสัดุท่ีเก่ียวกบัการส่งนํ้าทุกชนิด รวมทั้งรับเป็น  ท่ี
ปรึกษาในการซ่อมบาํรุงท่อส่งนํ้า เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ และสามารถร่วมทุนกบั
เอกชนได ้

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต 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 2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและหุน้ชาํระแลว้ ดงัน้ี 
ทุนจดทะเบียน   1,663,725,149 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  รวมมูลค่า 1,663,725,149 บาท 
ทุนชาํระแลว้      1,663,725,149 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  รวมมูลค่า 1,663,725,149 บาท 
 
รายช่ือกจิการทีบ่ริษทัถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน
ชําระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลตีิส์้ จาํกดั (ยูยู) 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ (662) 272-1688 
โทรสาร: (662) 272-1690 ถึง 2 

บริหารกิจการประปา 
และบริหารระบบบาํบดั 
นํ้าเสียในรูปสัญญาสมัปทาน 
สญัญาจา้งบริหารและ 
สญัญาเช่าบริหาร 

สามญั 510 100 

บริษทั ประปานครสวรรค์ จํากดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวิภาวดีรังสิต 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
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
ใหแ้ก่สาํนกังานประปา
นครสวรรคแ์ละงานบริการ 
ผูใ้ชน้ํ้ า 

สามญั 40 บจ. ยยู ู
ถือหุน้ 
99.99 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน
ชําระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษทั ประปาบางปะกง จาํกดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวิภาวดีรังสิต 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
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
ใหแ้ก่สาํนกังานประปา    
บางปะกงและงานบริการ 
ผูใ้ชน้ํ้ า 

สามญั 40 บจ. ยยู ู
ถือหุน้ 
99.99 

บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จาํกดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวิภาวดีรังสิต 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
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
ใหแ้ก่สาํนกังานประปา
ฉะเชิงเทราและงานบริการ 
ผูใ้ชน้ํ้ า 

สามญั 100 บจ. ยยู ู
ถือหุน้ 
98.99 

บริษทั เอก็คอมธารา จํากดั 
เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 5 อาคารเอก็โก ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
10210 
โทรศพัท:์ (662) 998-5710 
โทรสาร: (662) 955-0937 

ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา สามญั 345 15.88 

บริษทั อดัีบเบิล้ยู ยูทลีติีส์้ จํากดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวิภาวดีรังสิต 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 

ขนส่งนํ้ าผา่นท่อ สามญั 0.250 99.99 

บริษทั อดัีบเบิล้ยู วอเตอร์บาลานซ์(ชลบุรี) จาํกดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวิภาวดีรังสิต 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 

ขนส่งนํ้ าผา่นท่อ สามญั 0.250 99.99 

บริษทั เสม็ดยูทิลตีิส์้ จาํกดั 
เลขท่ี 52/21 หมู่ 2  
ตาํบลนํ้าคอก อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 

ผลิตนํ้าประปาจากนํ้าทะเล สามญั 0.250 54.99 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน
ชําระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษทั อดัีบเบิล้ยู สมาร์ทวอเตอร์(ระยอง) จาํกดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 23-25 
ซอยวิภาวดีรังสิต 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 
 

ผลิตและจาํหน่ายนํ้ า
อุตสาหกรรม 

สามญั 0.250 99.99 

 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(หุน้สามญั)  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
   กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท:์  (662) 229-2800 
โทรสาร:  (662) 654-5427 
 
ผูส้อบบญัชี   บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
   179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 
   ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
   กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์  (662) 286-9999 
โทรสาร:  (662) 286-5050 
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2. ปัจจยัความเส่ียง 
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียง

ต่างๆ อนัอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาเตรียมการและกาํหนด
แนวทางในการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้น โดยในช่วงท่ีผา่นมา บริษทัไดวิ้เคราะห์ถึงปัจจยัแห่งความเส่ียง
ท่ีสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทางดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า และไดด้าํเนินการ
ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหารความเส่ียงในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
เสริมสร้างระบบการบริหารความเส่ียงใหไ้ดม้าตรฐานเทียบเคียงระดบัสากล  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย ทบทวนความเพียงพอของ
นโยบาย และกาํกบัดูแลความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับกลุ่มบริษทั (Corporate Risks)  โดยมีเป้าหมายในการ
บริหารความเส่ียงคือ การบริหารความเส่ียงต่างๆ ให้อยูภ่ายในขอบเขตท่ีกาํหนด และดาํเนินธุรกิจใหไ้ดอ้ตัรา
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงการติดตามผลการดาํเนินงาน ตามแผนบริหารความเส่ียง  พิจารณารายงานผล
การบริหารความเส่ียงเป็นประจาํทุกไตรมาส   เพ่ือควบคุมความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555 บริษทัมีความ
เส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการบริหารอุปสงค-์อุปทาน ความเส่ียงจากการปรับตวัของราคาตน้ทุน
นํ้ าดิบ ความเส่ียงจากการปฏิบติัการ ความเส่ียงจากความขดัแยง้กบัชุมชน และความเส่ียงจากนโยบายของรัฐ
และหน่วยงานราชการท่ีก่ียวขอ้ง พอสรุปไดด้งัน้ี 
1. ความเส่ียงจากการบริหารอุปสงค์-อุปทาน 

บริษทั ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงจากการบริหารอุปสงค-์อุปทาน อนัเน่ืองจาก 2 ปัจจยัเส่ียงหลกั
คือ 

1.1 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภาวะภยัแลง้ โดยพบว่าในปี 2555 สภาพภูมิอากาศมี
ความแปรปรวนค่อนขา้งมากตั้ งแต่ช่วงปลายเดือนกนัยายนถึงธันวาคมทาํให้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงในภาค
ตะวนัออกและมีแนวโนม้อาจเกิดภาวะภยัแลง้ ส่งผลใหบ้ริษทัเร่งสาํรองนํ้ าดิบไวใ้ห้เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน พร้อมปรับเพิ่มความถ่ีของการทบทวนแผนการผลิตและการใชน้ํ้ าร่วมกบัลูกคา้ ตลอดจน
คุมเขม้มาตรการเฝ้าระวงัติดตามและเตรียมพร้อมรับปัญหาภยัแลง้ร่วมกบัศูนยป์ฏิบติัการนํ้ าภาคตะวนัออก 
เพ่ือรายงานสถานการณ์ อยา่งใกลชิ้ด 

1.2 ความอ่อนไหวของความตอ้งการปริมาณนํ้าดิบจากลูกคา้ (Demand forecasting) ซ่ึงคาดการณ์ได้
ยากอนัเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออก ส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัความตอ้งการใชน้ํ้ าของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีมี
แหล่งนํ้าดิบเป็นของตวัเอง ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการดา้นการบริหารสัญญา การกาํหนดปริมาณนํ้ าขั้นตํ่าในการ
ซ้ือ-ขาย (Minimum Guarantee) และเขา้พบลูกคา้เป็นประจาํสมํ่าเสมอเพื่อสอบถามแผนการผลิต หรือ
โครงการในอนาคตท่ีจะดาํเนินการ 
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2.  ความเส่ียงจากการปรับตัวของต้นทุนนํา้ดบิ 
ตน้ทุนนํ้าดิบของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง 3 ปัจจยัหลกัคือ 
2.1  การผนันํ้าเพ่ือสาํรองนํ้าดิบไวใ้นภาวะภยัแลง้  บริษทัจาํเป็นตอ้งผนันํ้าจากแหล่งนํ้าท่ีห่างไกลจาก

แหล่งเดิมมาเก็บไว ้เพ่ือรองรับภาวะภยัแลง้ท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคมของทุกปี ซ่ึง
กระทบโดยตรงต่อตน้ทุนค่าไฟฟ้าจากการผนันํ้ า เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์
ภาวะภยัแลง้และความเสียหายหากปริมาณนํ้ ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกคา้ บริษทัจดัให้มีการ
ประเมินสถานการณ์ภยัแลง้กรณีต่างๆ (Simulation) รวมถึงจดัทาํแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขาดแคลนนํ้ า
หรือแผนสาํรองนํ้า (Drought Plan) เพ่ือความมัน่ใจในการบริหารจดัการนํ้าและสามารถเลือกแนวทางป้องกนั
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2  การปรับตวัเพิ่มข้ึนของอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติั (Ft) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีส่งผลให้ตน้ทุนขายท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบริษทัดาํเนินการลดความเส่ียงดงักล่าวในหลายมาตรการ อาทิ การ
วางแผนสูบนํ้าในช่วงเวลาท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีความตอ้งการไฟฟ้าตํ่า (Off peak period) จดัตั้งโครงการ
อนุรักษพ์ลงังาน  ตลอดจนศึกษาการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาปรับปรุงกระบวนการสูบจ่ายนํ้าดิบ  

2.3  คุณภาพนํ้ าดิบในฤดูฝนและภาวะมลพิษบริเวณแนวรอบแหล่งนํ้ า ด้วยปัญหาคุณภาพนํ้ าดิบ
โดยเฉพาะปัญหาความขุ่นของนํ้ าดิบในช่วงฤดูฝนท่ีส่งผลต่อบริษทัไดแ้ก่ 1) คุณภาพนํ้ าดิบท่ีส่งมอบยงัลูกคา้ 
ทาํให้ตน้ทุนในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพนํ้ าของลูกคา้เพ่ิมข้ึน  2) ตน้ทุนผนันํ้ าของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากการ
ปรับเปล่ียนแหล่งนํ้ าจากแหล่งท่ีวางแผนไวเ้ป็นแหล่งนํ้ าอ่ืนท่ีคุณภาพนํ้ าดิบไดม้าตรฐานแต่ระยะทางไกล
กว่าเดิม ทั้งน้ี บริษทัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างโครงการสระเก็บนํ้ าดิบทบัมาระยะท่ี 1 คาดว่าสามารถใชง้านได ้ 
ในปี 2558 ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาความขุ่นของนํ้ าดิบลงไดม้าก นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนกัถึงการขยายตวัของ
ชุมชนบริเวณรอบแนวอ่างเก็บนํ้ าหลกัท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพนํ้ าดิบ ดงันั้น บริษทัยงัคงร่วมกบัชุมชนในเฝ้า
ระวงัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบริเวณตน้ทางแหล่งนํ้าดิบ 
 
3.  ความเส่ียงจากการปฏิบัตกิาร 

ความเส่ียงจากการดาํเนินงานภายในองคก์ร บริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง 2 ปัจจยัหลกัคือ 
3.1  ความเส่ียงกรณีไฟฟ้าขดัขอ้ง บริษทัดาํเนินการสูบจ่ายนํ้าใหแ้ก่ลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง การมีแหล่ง

นํ้าสาํรองจึงเป็นส่ิงจาํเป็นในยามฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟฟ้าดบั กรณีซ่อมบาํรุงหรือประสานแนวท่อ  บริษทัไดมี้
ขอ้ตกลงกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก่ียวกบัการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงตอ้งมีนํ้ าสาํรองไวใ้ชจ้ากสระสาํรอง
เพ่ือส่งนํ้ าดิบให้ลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบนับริษทั มีแหล่งนํ้ าสํารองกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน มีความจุ 116,300  ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงสามารถสาํรองนํ้าดิบไดป้ระมาณ 6.3 ชัว่โมง อยา่งไรกต็าม บริษทั
มีการวางแผนปฏิบติัการกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือท่ีจะทาํให้การสูบจ่ายนํ้ าเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และบริษทั มี
แผนท่ีจะเพิ่มปริมาณนํ้ าสํารอง โดยก่อสร้างสระสํารองบริเวณพื้นท่ีมาบข่า 2 ความจุประมาณ  220,000 
ลูกบาศก์เมตร ท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2556 ซ่ึงจะทาํให้ปริมาณนํ้ าสํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งส้ิน
สามารถสาํรองจ่ายนํ้าไดถึ้ง 17 ชัว่โมง 
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3.2  ความเส่ียงจากความเสียหายต่อระบบท่อส่งนํ้ าของบริษทั ซ่ึงอาจพบปัญหาการสึกกร่อน  หรือ
จากการก่อสร้างสาธารณูปโภคอ่ืนในบริเวณแนวท่อ อาจทาํให้ท่อแตกหรือร่ัวได ้อย่างไรก็ดี บริษทั ไดจ้ดั
แผนการซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนั และตรวจสอบระบบท่อส่งนํ้ าและการซ่อมบาํรุงตามแผนงานอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งจดัทาํประกนัความเส่ียงภยักบับริษทัประกนัภยั ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความเสียหาย
ของระบบท่อท่ีอาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ โดยครอบคลุมทุกเส้นท่อ  ตลอดจนทาํประกนัความเส่ียงภยั
ทรัพยสิ์นของบริษทั และประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากธุรกิจ
หยดุชะงกั เพ่ือช่วยใหบ้ริษทั สามารถใหบ้ริการจ่ายนํ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ความเส่ียงจากความขดัแย้งกบัชุมชน 

การใชท้รัพยากรจากแหล่งนํ้ า อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรงบประมาณ 
เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม โดยสร้างสัมพนัธภาพกบัชุมชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการสร้างความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และยงัไดส้นบัสนุนโครงการพฒันาในทอ้งถ่ินอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความขดัแยง้และสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อบริษทั โดยได้ดาํเนินการร่วมกบัชุมชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง บริการรถนํ้ าด่ืมเคล่ือนท่ี 
โครงการค่ายเยาวชนผูน้าํดา้นการอนุรักษท์รัพยากรนํ้ าและส่ิงแวดลอ้มพร้อมมอบทุนการศึกษา โครงการปลูก
ป่าชายเลนเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จดักิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ชุมชน อาทิ วดั โรงเรียน ส่วนราชการ และการบริจาคเพ่ือสาธารณกศุล ในกิจกรรม
ต่างๆ  
 
5.  ความเส่ียงจากนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้อง 

ความไม่แน่นอนของนโยบายของหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
อาจมีผลกระทบต่อบริษทั อาทิ ความล่าช้าในการออกใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ความ
ชดัเจนของอตัราเรียกเกบ็ค่าเช่าท่อส่งนํ้า หนองปลาไหล-หนองคอ้ อยา่งไรกดี็ บริษทั ยงัคงไดรั้บความร่วมมือ
จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยดีมาตลอด เน่ืองจากการจดัตั้งและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีในการส่งเสริมการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของรัฐบาล 

นอกจากความเส่ียงหลกัของกลุ่มบริษทั (Corporate Risks) ซ่ึงมีการกาํกบัดูแลโดย คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงแลว้ บริษทัยงัไดจ้ัดทาํคู่มือบริหารความเส่ียงและแผนปฏิบติัการบริหารความเส่ียงให้
หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบดาํเนินการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยมีการทบทวนความ
เส่ียงทุกไตรมาส ซ่ึงพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่จาํกดัเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นความเสียหาย 
แต่ยงัรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท่ีบ่งช้ีโอกาสเกิดความเส่ียงกับบริษัท ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
3.1 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีสํ่าคญั  

กนัยายน 2535 มติคณะรัฐมนตรี (12 กนัยายน 2535) ให้กรมชลประทานเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
พฒันาแหล่งนํ้ าดิบและอ่างเก็บนํ้ า และให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จดัตั้งบริษทั 
จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั ข้ึนมารับผิดชอบในการพฒันาและ
ดาํเนินการดูแลระบบท่อส่งนํ้าสายหลกั โดยโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของระบบท่อส่งนํ้ าท่ี
มีอยู่แลว้มาดาํเนินการต่อไป   ทั้งน้ี นอกจากบริษทั จะสามารถประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
ในการซ้ือนํ้ าจากแหล่งนํ้าดิบของทางราชการเพื่อขายให้แก่ผูใ้ชน้ํ้ าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบแลว้ 
ยงัสามารถร่วมทุนกบัภาคเอกชนไดด้ว้ย 

ตุลาคม 2535 บริษทั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2535 โดยมีทะเบียนเลขท่ี 13571/2535 และมี
ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 100 บาท โดย กปภ. ถือหุน้บริษทั ในอตัราส่วนร้อยละ100 ตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งบริษทั 

สิงหาคม 2539 มติคณะรัฐมนตรี (6 สิงหาคม 2539) ให้ความเห็นชอบแนวทางระดมทุนและเพิ่มทุนของ
บริษทั โดยใหก้ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมถือหุน้ในบริษทั ดว้ย 

กนัยายน 2539 บริษทั เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 490 ลา้นบาท ซ่ึงมีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  ดงัน้ี กปภ. ถือหุน้
จาํนวน 43,999,870 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ และ กนอ. 
ถือหุน้จาํนวน 5,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 

พฤศจิกายน 2539 บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และใช้ช่ือว่า บริษทั จัดการและ
พฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 632 

กรกฎาคม 2540 บริษทั จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้น 51.00 ลา้นหุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท  ทาํให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 1,000 ลา้นบาท  หุ้นสามญัของบริษทั 
ได้เร่ิมเข้าทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยใช้ช่ือบนกระดาน
หลกัทรัพย ์คือ EASTW 

มกราคม 2547 บริษทั เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นจาํนวน 1,050 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 105 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 1,000 ลา้นบาท เพ่ือออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั และเสนอขายให้แก่พนกังาน กรรมการ 
และท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษทั เป็นจาํนวนรวม 5,000,000 หน่วย 

มิถุนายน 2547 บริษทั เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวน 1,665 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
166.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมข้ึนจาํนวน 
61.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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พฤษภาคม 2548 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2548 

มกราคม 2551 บริษทัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวน 1,663.73 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
166.37 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัหมดอายกุารใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ณ ธนัวาคม 2555 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 1,663,725,149 บาท โดยมีทุนเรียกชาํระแลว้ 1,663,725,149 
บาท และมีสัดส่วนผูถื้อหุน้หลกั ไดแ้ก่ กปภ. ร้อยละ 40.20  บมจ.ผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 18.72 กนอ. ร้อยละ 4.57 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 36.51 เป็นนกัลงทุนทัว่ไป 
 
3.2 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
ธุรกจิหลกั เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าอย่างครบวงจร เพ่ือสร้างความพึง

พอใจสูงสุดแก่ผูใ้ช้นํ้ าดว้ยคุณภาพตามมาตรฐานสากล  รวมถึงพฒันาและบริหาร
จดัการแหล่งนํ้า เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและความเพียงพอของแหล่งนํ้า 

ธุรกจิเกีย่วเน่ือง ขยายธุรกิจหลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ืองด้านนํ้ าอย่างครบวงจร ทั้งกิจการประปาและ
บริหารจดัการระบบบาํบดันํ้าเสีย  เทคโนโลยกีารบริหารระบบจดัการนํ้า รวมถึงธุรกิจ
ดา้นพลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างบริการท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนั
ไดใ้นระดบัสากล 

การบริหารจดัการ พฒันาระบบการจดัการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและโปร่งใสภายใตก้ารบริหาร
ความเส่ียงและกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องคก์รในระยะยาว  รวมถึงเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

สังคมและส่ิงแวดล้อม ดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม  และมุ่งเน้นการส่งเสริม
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเอ้ือประโยชน์ร่วมกนัต่อสังคม 
ชุมชนในระดบัพ้ืนท่ี และเป็นแบบอยา่งของธุรกิจเพ่ือสงัคมในระดบัประเทศ 

 
3.3 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การพฒันาและบริหารระบบท่อส่งนํ้ าดิบสายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก            
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใชน้ํ้ าในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยปัจจุบนับริษทั มีโครงข่ายท่อส่งนํ้ าดิบ
ใหบ้ริการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นอกจากธุรกิจหลกัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมี
วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ดงัน้ี 
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1) ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัระบบผลิตนํ้ าสะอาด ระบบท่อส่งและจ่ายนํ้ า การซ่อม
บาํรุงรักษาท่อส่งนํ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนซ้ือขายอุปกรณ์และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่อส่งนํ้าทุกชนิด 
2) ขยายการดาํเนินการหรือธุรกิจการพฒันาและบริหารทรัพยากรนํ้าหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในพ้ืนท่ีอ่ืน 
นอกจากน้ี บริษทั ยงัไดข้ยายธุรกิจเก่ียวขอ้งไปสู่ธุรกิจนํ้าประปาและธุรกิจบาํบดันํ้าเสีย ดงัแผนภาพท่ี 3.1 
 

ธุรกิจนํ้าดิบ

บมจ.จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก

ธุรกจินํา้ประปา&

บําบัดนํา้เสีย

บจ.ยูนเิวอร์แซล ยูทีลติี้ส์

100% *

บจ. ประปาฉะเชิงเทร(100%)

บจ.ประปาบางปะกง(100%)

บจ.ประปานครสวรรค์(100%)

บจ.เสมด็ยูทิลติี้ส์(55%)

การประปาสัตหบี

การประปาเกาะล้าน

การประปาเกาะสีชัง

การประปาบ่อวนิ

การประปาเกาะสมุย

การประปาระยอง

บจ.เอก็คอมธารา 

15.88 % *

ธุรกจิขนส่งนํา้

ผ่านท่อ

บจ. อดีบัเบิ้ลยู ยูทีลติีส์้(100%)

บจ. อดีบัเบิ้ลยู วอเตอร์บาลานซ์ 
(ชลบุรี)(100%)

ธุรกจินํา้อุตสาหกรรม บจ.อดีบัเบิ้ลยู สมาร์ทวอเตอร์ 
(ระยอง) (100%)

 
แผนภาพท่ี 3.1 โครงสร้างการลงทุนของบริษทั 

หมายเหตุ 
*  ถือหุน้เป็นสดัส่วน % ของทุนจดทะเบียนบริษทั 
 บจ.เอ็กคอมธารา ถือหุ้นโดย เอ็กคอมธารา ถือหุ้นโดย บจ. เอ็กโก ้เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 74.19%, บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ า
ภาคตะวนัออก 15.88% และรายยอ่ยอ่ืน ๆ 9.93% 
 บจ.เสมด็ยทิูลิต้ีส์ ถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 55 และอบจ.ระยอง ถือหุน้ร้อยละ 45 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด 

 
 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัทีเ่กีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบริหารงาน ในช่วงระยะ  

5 ปี ท่ีผา่นมา (ปี 2551-2555) บริษทั มีพฒันาการท่ีสาํคญั ในดา้น ต่างๆ ดงัน้ี 
ด้านธุรกจินํา้ดบิ 
โครงการในปัจจุบัน   
พืน้ทีร่ะยอง  
มกราคม 2552 
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ้ าโดยการเพ่ิมการประสานท่อบริเวณสถานีสูบนํ้ ามาบตาพุด 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพระบบท่อส่งนํ้ ามาบตาพุด-สัตหีบให้สามารถรองรับการใช้นํ้ าใน
อนาคต และเปล่ียนเคร่ืองสูบนํ้ าท่ีสถานีสูบนํ้ าดอกกรายสามารถเพ่ิมปริมาณการสูบ
นํ้าจากอ่างเกบ็นํ้าดอกกราย จาก 82.8 ลา้น ลูกบาศกเ์มตร เป็น 96.2 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
โดยใชว้งเงินลงทุนรวม 49 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนกนัยายน 2552 
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ตุลาคม 2552 เร่ิมดาํเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อส่งนํ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 
ระบบท่อส่งนํ้ าน้ีมีความสามารถในการจ่ายนํ้ าปีละประมาณ 105 ลา้น ลูกบาศกเ์มตร 
เพ่ือรองรับความตอ้งการใชน้ํ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนในอีก 10 ปีขา้งหนา้ของพ้ืนท่ีมาบตาพุด ทาํ
ใหมี้นํ้าเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ้ า ตลอดจนสามารถจ่ายนํ้าให้แก่ผูใ้ชน้ํ้ ารายใหม่
ตามแนววางท่อในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คาดวา่จะแลว้เสร็จกลางปี 2556 

มกราคม 2553 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง ระดบัแรงดนั 115-22 กิโลโวลต ์บริเวณสถานี
สูบนํ้ าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าใหก้บัสถานี
สูบนํ้า ลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดบั โดยระบบไฟฟ้าเดิม ระดบัแรงดนั 22 
กิโลโวลต์   สามารถใชเ้ป็นระบบสํารองได ้และเพ่ือลดตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้าใน
การสูบนํ้า โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 28 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนธนัวาคม 2553 

มิถุนายน 2553 เร่ิมดาํเนินการโครงการก่อสร้างสระสาํรองนํ้ าดิบมาบข่า 2 เพื่อเพ่ิมปริมาณนํ้าสาํรอง
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีมาบตาพุดอีกไม่นอ้ยกว่า 220,000 ลูกบาศกเ์มตร เม่ือรวมกบัปริมาณ
นํ้ าสํารองปัจจุบนัเป็นปริมาณนํ้ าสํารองทั้งส้ิน ไม่น้อยกว่า 336,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพ่ือการสาํรองการจ่ายนํ้ ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ีมาบตาพุดทั้งระบบไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 20 ชัว่โมง โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 155 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2556 

พฤศจิกายน 2553 ปรับปรุงสถานีสูบนํ้ ามาบตาพุด โดยการติดตั้ งเคร่ืองสูบนํ้ าเพ่ิมอีกจาํนวน 2 ชุด   
เพ่ือรองรับการใชน้ํ้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของพ้ืนท่ีสัตหีบและบา้นฉาง ในระยะ 10 ปี ขา้งหนา้ 
โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 8 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2554 

เมษายน 2554 - ปรับปรุงสถานีสูบนํ้ าดอกกราย โดยการเปล่ียนเคร่ืองสูบนํ้าให้มีอตัราการสูบท่ีมาก
ข้ึน จํานวน 2 เคร่ือง พร้อมงานก่อสร้างวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 
มิลลิเมตร ยาว 1.5 กิโลเมตร เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการสูบนํ้ าจากปริมาณนํ้ าท่ีไดรั้บ
จดัสรรของกรมชลประทานไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 192 ลา้นบาท 
แลว้เสร็จเดือนสิงหาคม 2555 

 - ก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าและระบบสายส่ง ระดบัแรงดนั 115 – 22 กิโลโวลต ์บริเวณ
สถานีสูบนํ้ าดอกกราย เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัสถานีสูบนํ้ า ลด
ความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดับและลดการใช้พลังงาน โดยใช้เงินลงทุน
ประมาณ 31.20 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมกราคม 2555 

สิงหาคม 2554 อนุมติัโครงการพฒันาสระเกบ็นํ้ าดิบคลองทบัมา เพ่ือเพิ่มแหล่งนํ้ าตน้ทุนของบริษทั 
รองรับความต้องการใช้นํ้ าในอนาคตของพ้ืนท่ีระยอง โดยสามารถนํานํ้ ามาใช้
ประโยชนไ์ดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 32.5 ลา้น ลบ.ม./ปี จะเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างในปี 2555
โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 1,520 ลา้นบาท 
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มกราคม 2555 เร่ิมดาํเนินการโครงการพฒันาสระเกบ็นํ้าดิบคลองทบัมา (ส่วนท่ี 1) เพ่ือเพ่ิมแหล่งนํ้า
ตน้ทุนของบริษทั รองรับความตอ้งการใชน้ํ้ าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง โดยสามารถ
นาํนํ้ ามาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่นอ้ยกว่าปีละ 32.5 ลา้น ลบ.ม./ปี ใชเ้งินลงทุนประมาณ 
1,520 ลา้นบาท และจะเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างโครงการพฒันาสระเก็บนํ้ าดิบคลอง 
ทบัมา (ส่วนขยาย) ในปี 2557 โดยสามารถนาํนํ้ามาใชป้ระโยชน์ไดร้วมแลว้ไม่นอ้ย
กว่าปีละ 55 ลา้น ลบ.ม./ปี ใชเ้งินลงทุนเพ่ิมอีกประมาณ 1,208 ลา้นบาท คาดว่าจะ
แลว้เสร็จปี 2559 

พืน้ทีป่ลวกแดง-บ่อวนิ 
มกราคม 2553 ก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งนํ้ า By-Pass เส้นท่ี 2 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 800 

มิลลิเมตร เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพในการส่งนํ้าจากอ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหลไปยงัพ้ืนท่ี
ชลบุรี โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 20 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนกรกฎาคม 2554 

พืน้ทีช่ลบุรี 
ตุลาคม 2551 ก่อสร้างระบบสูบนํ้าดิบ แพสูบนํ้าดิบอ่างเกบ็นํ้าบางพระ เพื่อรองรับการสูบนํ้ าจาก

อ่างเก็บนํ้ าบางพระส่งจ่ายให้แก่ผูใ้ชน้ํ้ าในพ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั โดยใชเ้งิน
ลงทุนประมาณ 57 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนเมษายน 2552 

กนัยายน 2553 เร่ิมดาํเนินการโครงการเพ่ิมศกัยภาพท่อส่งนํ้ าหนองคอ้-แหลมฉบงั เพ่ือให้ระบบ
ท่อส่งนํ้าหนองคอ้-แหลมฉบงัมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึนสามารถรองรับความตอ้งการใชน้ํ้ า
ในอนาคต และเพ่ือรองรับการส่งนํ้าให้โรงกรองนํ้ าบางละมุง(ใหม่) ประกอบดว้ย
การก่อสร้างท่อแยกจ่ายนํ้ าให้โรงกรองนํ้ าบางละมุง (ใหม่) และการก่อสร้างถานี
สูบนํ้าเพิ่มแรงดนั( Booster Pump) ท่ีอ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้ โดยใชว้งเงินลงทุนรวม
ประมาณ 107 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2554 

พฤศจิกายน 2554   เร่ิมดาํเนินการโครงการเพ่ิมศกัยภาพระบบจ่ายนํ้ าแหลมฉบงั(บางพระ) เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของระบบสูบจ่ายนํ้ าพ้ืนท่ีชลบุรี สามารถส่งนํ้ าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้ าไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ลดการพ่ึงพานํ้ าจากพ้ืนท่ีระยองและเพ่ิมเสถียรภาพในการสูบจ่ายนํ้ าให้
มัน่คงมากข้ึน โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 850 ลา้นบาท คาดว่าจะแลว้เสร็จ
ปลายปี 2556 

เมษายน 2555 เร่ิมดาํเนินการโครงการก่อสร้าง Regulation Well (บางพระ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารตน้ทุนค่ากระแสไฟฟ้าสูบส่ง ใหพ้ื้นท่ีชลบุรีมีแหล่งนํ้าสาํรองฉุกเฉิน
เพ่ิมข้ึน (สระพกันํ้า/ Head Tank) และเพ่ิมสเถียรภาพของแรงดนันํ้ าในระบบสูบ
จ่ายให้มีความสมํ่าเสมอ และมัน่คงยิ่งข้ึน โดยใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 71.2 
ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสร็จปลายปี 2556 
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ธนัวาคม 2555 เร่ิมดาํเนินการโครงการปรับปรุงเปล่ียนท่อเหลก็แทน ท่อ CC-GRP ขนาด 800 มม. 
เพ่ือใหก้ารส่งนํ้าในพ้ืนท่ีชลบุรีมีเสถียรภาพ ไม่เกิดการหยดุชะงกั ลดความเสียหาย
จากปริมาณนํ้ าสูญเสีย โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 36 ลา้นบาท แลว้เสร็จ
เดือนมกราคม 2556 

พืน้ทีฉ่ะเชิงเทรา 
มีนาคม 2551 ก่อสร้างท่อ By-Pass บริเวณถงัยกระดบันํ้า (Head Tank) ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา

แลว้เสร็จ ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมศกัยภาพในการสูบผนันํ้ าจากแม่นํ้าบางปะกงไปยงัพ้ืนท่ี
ชลบุรีในช่วงฤดูฝนผ่านระบบท่อส่งนํ้าดิบฉะเชิงเทราไดเ้พ่ิมข้ึน และเพ่ิมแรงดนันํ้ า
ให้แก่ผูใ้ช้นํ้ าในพ้ืนท่ีฉะเชิงเทราไดเ้พ่ิมข้ึนประมาณ  1-2 บาร์ แลว้เสร็จเดือน
กนัยายน 2551 

กนัยายน 2551 - ก่อสร้างระบบสูบนํ้ าดิบ สระสาํรองนํ้ าดิบสาํนกับกแลว้เสร็จ โดยติดตั้งเคร่ืองสูบ
นํ้ าจาํนวน 2 ชุด ความสามารถในการสูบประมาณ 50,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั เพ่ือใช้
ในการสูบผนันํ้าจากสระสาํรองนํ้าดิบสาํนกับก มายงัพ้ืนท่ีฉะเชิงเทราในช่วงฤดูแลง้ 
วงเงินลงทุนรวมประมาณ 55 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2552 

 - ก่อสร้างสถานีสูบนํ้ าแรงตํ่าบริเวณสถานีสูบนํ้ าบางปะกง  เพ่ือรองรับการสูบนํ้ า
จากแม่นํ้ าบางปะกงซ่ึงจะช่วยลดค่าพลงังานในการสูบผนันํ้ าไปพ้ืนท่ีชลบุรีในช่วง
ฤดูฝน วงเงินลงทุนรวมประมาณ 33 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนสิงหาคม 2552 
 

ระบบท่อส่งนํา้ประแสร์-คลองใหญ่  
มิถุนายน 25552 มติคณะรัฐมนตรี (9 มิถุนายน 2552) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรม

ชลประทาน) ร่วมกบัหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบในรายละเอียด
ของโครงการน้ีอีกคร้ังหน่ึง ก่อนการอนุมติังบประมาณเพ่ือใหก้ารชาํระค่าก่อสร้าง
โครงการฯ ใหแ้ก่ บริษทั 

กรกฎาคม 2552   มติคณะรัฐมนตรี (14 กรกฎาคม 2552) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรม
ชลประทาน)  

ดาํเนินการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากโครงการฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,677,665,681 
บาท โดยใหด้าํเนินการให้ถูกตอ้งตามขั้นตอนของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ธนัวาคม 2552 มติคณะรัฐมนตรี (1 ธนัวาคม 2552) ปรากฏดงัน้ี 

1. รับทราบผลการดาํเนินการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการฯ จาก
บริษทั ในราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นจาํนวนเงิน 1,677,000,000 บาท (เป็นราคา
สุทธิภายหลงัการเจรจาต่อรองระหว่างกรมชลประทานกบับริษทั) 
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2. ยกเลิกในหลกัการในรายละเอียดของโครงการดงักล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2548 ท่ีกาํหนดว่า “ก่อสร้างในวงเงิน 1,680,000,000 บาท โดย
เห็นควรอนุมติังบดาํเนินการวงเงิน 1,008,000,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 
ส่วนท่ีเหลือ 672,000,000 บาท ใหผ้อ่นชาํระคืน East Water โดยหกัจากค่านํ้า” 
3. อนุมติังบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,677,000,000 บาท  

มกราคม 2553 บริษทั ไดล้งนามใน“สญัญาซ้ือขายทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการวางท่อ
เช่ือมจากอ่างเก็บนํ้ าประแสร์ไปอ่างเก็บนํ้ าคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง” กบักรม
ชลประทาน  ในวันท่ี 15 มกราคม 2553 ในวงเงิน  1,677,000,000 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยมีกาํหนดส่งมอบทรัพยสิ์นให้กรมชลประทานภายใน 90 วนั 
นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

เมษายน 2553 บริษทั ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการวางท่อเช่ือมจากอ่างเกบ็นํ้ า
ประแสร์ไปอ่างเก็บนํ้ าคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง ให้กรมชลประทาน  และบริษทั
ไดรั้บชาํระเงิน 1,677,000,000 บาท จากกรมชลประทานแลว้ 

 
ระบบควบคุม  
มกราคม 2554 ปรับปรุงระบบควบคุมแบบรวมศูนย ์(Control Center) และระบบส่ือสาร SCADA 

ของบริษทั ท่ีครอบคลุม 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการควบคุมระบบสูบจ่ายของบริษทั ตลอดจนช่วยลดค่าใชจ่้ายทั้งดา้น
บุคลากร พลงังาน และการสูญเสียนํ้าให้นอ้ยลงได ้เน่ืองจากมีระบบการวดัปริมาณ
นํ้ า การตรวจสอบและควบคุมการจ่ายนํ้ าท่ีแม่นยาํมากข้ึน โดยใช้เงินลงทุน
ประมาณ 41.70 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนธนัวาคม 2555 

 
ด้านการบริหารงาน 
มีนาคม 2551 บริษทั ขายหุน้สามญัท่ีถือครองในบริษทั อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์(EHP)  ทั้งจาํนวน  

(คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ EHP) 
มิถุนายน 2551 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีมาก” ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อ

หุ้นสามัญประจําปีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  และสมาคมบริษทัจดทะเบียน  
ตามหนังสือ เลขท่ี กลต.ก. 1028/2551 เร่ือง แจง้ผลการประเมินคุณภาพ การจดั
ประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจาํปี 2550 ของบริษทัท่ีไม่ไดปิ้ดรอบบญัชี 
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ในเดือน ธนัวาคม 2550 และขอความร่วมมือในการเปิดเผยผลการประเมิน 

พฤศจิกายน 2551 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  สาํหรับการลงทุนในโครงการวางท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล-มาบตาพุด 
เส้นท่ี 3 

มิถุนายน  2552 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีมาก” ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อ
หุ้นสามัญประจําปีจากสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียน ตามหนงัสือ 
เลขท่ี กลต.ก. 1028/2551 เร่ือง แจง้ผลการประเมินคุณภาพ การจดัประชุมผูถื้อหุ้น
สามญั ประจาํปี 2551ของบริษทัท่ีไม่ไดปิ้ดรอบบญัชีในเดือน ธนัวาคม 2550 และ
ขอความร่วมมือในการเปิดเผย ผลการประเมิน 

พฤศจิกายน 2552 บริษทั ได้รับ “รางวลัประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น 2551/2552 
(Board of the Year Awards 2008/2009) เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2550 ซ่ึงจดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีมาก” ในผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียน ปี 2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

พฤษภาคม 2553 บริษทัส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยให้ความสาํคญัในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีดีและยัง่ยืน และการปลูกจิตสํานึกให้แก่พนักงานใน
องคก์รเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม   จึงจดักิจกรรม “อาสาสร้างสรรค.์..ร่วมฝัน
กบัชุมชน” เพ่ือใหพ้นกังานเรียนรู้วิถีความเป็นอยูข่องชุมชน สร้างความเขา้ใจ ท่ีดี
ต่อกนัและตระหนักถึงความรับผิดชอบ จนก่อเกิดเป็นวฒันธรรมอนัดีงามของ
องคก์รในท่ีสุด โดยมีระยะเวลาการดาํเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือน
พฤศจิกายน 2553 

สิงหาคม 2553 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีเยี่ยม” ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 จาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

กนัยายน 2553 บริษทัสนบัสนุนโครงการฝนหลวง ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก ให้แก่สํานกัฝนหลวง
และการบินเกษตร สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เน่ืองจากโครงการ
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ดงักล่าวเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคม และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชน้ํ้ า 
และประชาชนทัว่ไปดว้ย 

สิงหาคม 2554 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ธนัวาคม 2554 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเลิศ”  ในผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั    

จดทะเบียนประจาํปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สิงหาคม 2555 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยจดทะเบียนประจาํปี  
2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเลิศ”  ในผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั    

จดทะเบียนประจาํปี  2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD 

   
ด้านธุรกจินํา้ประปา และ บําบัดนํา้เสีย 
1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ จาํกดั   

บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2541 โดยมีทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 50 ลา้นบาท และบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

1) การผลิตและจาํหน่ายนํ้าสะอาด 
2) การผลิตและจาํหน่ายระบบรวบรวมและบาํบดันํ้าเสีย 
 
พฒันาการทีสํ่าคญัในช่วงทีผ่่านมา  
มีนาคม 2549 
 
 
 

บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาค ในสัญญาให้
เอกชนผลิตนํ้ าประปาเพ่ือขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคท่ีสํานักงานประปา
ระยอง โดยมีกาํลงัการผลิต 31.54 ลา้นลบ.ม./ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี  มูลค่า
โครงการลงทุนรวมประมาณ 600 ลา้นบาท  

เมษายน 2549 
 

- บริษทั ประปาบางปะกง จาํกดั ซ่ึงเป็นประปาในเครือของบริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ 
ไดป้รับปรุงระบบสูบจ่ายนํ้ าและขยายกาํลงัการผลิต โดยเพ่ิมกาํลงัการผลิตจาก 
8.76  ลา้นลบ.บ./ปี เป็น 15.77  ลา้นลบ.ม./ปี มีมูลค่าการลงทุนรวม 21.00 ลา้นบาท  
- ลงนามสญัญาบริหารโรงบาํบดันํ้าเสียเมืองพทัยา เป็นระยะเวลา 3 ปี 
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มกราคม 2550 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ  ไดล้งนามสัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรูปแบบ
สัญญาให้เอกชนผลิตนํ้ าประปา และบาํรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคท่ีสถานีผลิตนํ้ าห้วยเสนง สํานกังานประปาสุรินทร์ โดยมีขนาดกาํลงั
การผลิต  14.02 ลา้น ลบม./ปี ระยะเวลาดาํเนินการ 2 ปี 

พฤษภาคม 2550 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบับริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ า
ภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) โดยให้บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ เป็นผูศึ้กษาปรับปรุง
ระบบท่อส่งนํ้ าสายหลกัในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยมีมูลค่าโครงการ 1.8 
ลา้นบาท 

มิถุนายน 2550 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดข้ยายกาํลงัการผลิตนํ้ าประปาสําหรับประปานครสวรรค ์
เพ่ิมอีก 1.25  เท่า ทาํใหมี้กาํลงัการผลิตรวม เป็น 7.00 ลา้นลบ.ม./ปี โดยมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 46.50 ลา้นบาท 

สิงหาคม 2550 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ  เป็นผูช้นะการประมูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Auction) 
งานโครงการจา้งเหมาลดนํ้าสูญเสีย เพ่ือสาํนกังานประปาเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
สญัญา 1 ปี วงเงินงบประมาณ 38.00 ลา้นบาท 

กมุภาพนัธ์ 2551          บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ  ได้ลงนามสัญญาจ้างลดนํ้ าสูญเสียกับ การประปาส่วน
ภูมิภาค ในพื้นท่ีสํานกังานประปาออ้มนอ้ย-สามพราน-สมุทรสงคราม ระยะเวลา
สญัญา 2 ปี  วงเงินงบประมาณ 98.38 ลา้นบาท 

มิถุนายน 2551             บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบั การประปาส่วนภูมิภาค งานลดนํ้ า
สูญเสียในพ้ืนท่ีสํานักงานประปาพทัยา ระยะเวลาโครงการ 14 เดือน วงเงิน
งบประมาณ 11.20 ลา้นบาท 

กนัยายน 2551              - บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบั การประปาส่วนภูมิภาค  งานลดนํ้ า
สูญเสียในพ้ืนท่ีสาํนกังานประปาปทุมธานี-รังสิต ระยะเวลาโครงการ 5 ปี  วงเงิน
งบประมาณ 359.51 ลา้นบาท 

 - บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบั การประปาส่วนภูมิภาคในสัญญาจา้ง
เอกชนบริหารจดัการผลิตนํ้าประปา และบาํรุงรักษาระบบประปาท่ีโรงกรองนํ้าบาง
เหนียวดาํ สํานักงานประปาภูเก็ต ขนาดกาํลงัการผลิต 4.38ล้าน ลบ.ม/ปี เป็น
ระยะเวลา 3 ปี 

มิถุนายน 2552             บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสญัญากบั การประปาส่วนภูมิภาคในสัญญาซ้ือขาย
นํ้าประปาเพ่ือสาํนกังานประปาชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ระยะเวลาสญัญา 20 ปี  
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มีนาคม 2553        บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสญัญากบั บริษทั เอก็คอมธารา จาํกดั ในสญัญาจา้ง
งานผลิตสูบส่งนํ้ าประปา บาํรุงรักษาระบบประปา และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
โครงการเอกชนร่วมลงทุนประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม เป็นระยะเวลาสัญญา 3 ปี 
กาํลงัการผลิตรวม 17.52 ลา้น ลบ.ม./ปี   

ธนัวาคม 2553 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสญัญากบั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม ใน
“สญัญาดาํเนินกิจการประปาในพ้ืนท่ี อบต. หนองขาม” ระยะเวลาสญัญา 25 ปี 

มกราคม 2554              บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์เพื่อผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 

ธนัวาคม 2555 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการซ้ือขาย
นํ้ าประปาเพ่ือสํานักงานประปาชลบุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงได้รับ
ผลประโยชนจ์ากการงดเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของโครงการ เป็นระยะเวลา 8 

 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั และบริษทัย่อยบริหารกิจการประปารวมจาํนวน  11 แห่ง ไดแ้ก่ 

การประปาสัตหีบ การประปาบางปะกง   การประปาฉะเชิงเทรา การประปานครสวรรค ์การประปาเกาะสีชงั 
การประปาพ้ืนท่ีบ่อวิน การประปาเกาะสมุย  การประปาเกาะลา้น  การประปาระยอง  การประปาชลบุรี และ
การประปาหนองขาม โดยภาพรวม ณ 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัยนิูเวอร์แซลฯ มีกาํลงัการผลิต นํ้าประปารวม 
101.51 ลา้น ลบ.ม./ปี  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 รายงานทางการเงินท่ีสาํคญับริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั 

รายการทางการเงินท่ีสาํคญั  
ณ 31 ธ.ค. 25553/ 

บจ. ยนิูเวอร์
แซลฯ1/ 

บจ.ประปา
ฉะเชิงเทรา 

บจ.ประปาบาง
ปะกง 

บจ.ประปา
นครสวรรค ์

 
กาํลงัการผลิตนํ้าประปา (ลบ.ม.ต่อวนั) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 2/ 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ (ลา้นบาท) 
กาํไรสะสม (ลา้นบาท) 

 
161,110.00  

912.67 
98.99 

1,764.25 
850.16 
510.00 
404.09 

 
51,600.00 

141.28 
31.25 

230.81 
24.31 

100.00 
106.50 

 
43,200.00 

141.52 
27.31 

179.86 
29.86 
40.00 

110.00 

 
22,200.00 

42.27 
7.99 

68.44 
15.30 
40.00 
13.14 

1/  ประกอบดว้ย  สตัหีบ  ระยอง  บ่อวิน  เกาะสีชงั  เกาะลา้น  เกาะสมุย  ชลบุรี และหนองขาม 
2/   รายไดจ้ากการดาํเนินงาน   หมายถึง  รายไดร้วม 
3/  ผลการดาํเนินงานงวด  12  เดือน  ส้ินสุด  31  ธนัวาคม  2555 
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2. บริษัท  เสมด็ยูทลิติีส์้ จาํกดั   
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เสมด็ ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 
60 ลา้นบาท และบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 55 รวมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ถือหุน้ร้อยละ 45 โดย
วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจหลกั พื้นท่ี เกาะเสมด็ ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 

1) ผลิตนํ้าสะอาด นํ้าจืดจากทะเล การรวบรวมวตัถุดิบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา ตามวตัถุประสงค ์
2) จาํหน่ายนํ้าสะอาด นํ้าจืดจากทะเล การรวบรวมวตัถุดิบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา ตามวตัถุประสงค ์

 
ด้านธุรกจิเก่ียวเน่ือง 
1. บริษัท อดีบัเบิล้ยู ยูทลีติีส์้ จาํกดั 
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อีดบัเบ้ิลย ู ยทิูลิต้ีส์ จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจขนส่งนํ้าผา่นท่อ เม่ือวนัท่ี 12 
มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม  1 ลา้นบาท โดยเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 ปัจจุบนั ยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ดาํเนินธุรกิจ 
 
2. บริษัท อดีบัเบิล้ยู วอเตอร์บาลานซ์ (ชลบุรี) จาํกดั 
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อีดบัเบ้ิลย ูวอเตอร์บาลานซ์(ชลบุรี) จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจขนส่งนํ้าผา่นท่อ
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม  1 ลา้นบาท โดยเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 ปัจจุบนั ยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจ 
 
3. บริษัท อดีบัเบิล้ยู สมาร์ทวอเตอร์ (ระยอง) จํากดั 
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อีดบัเบ้ิลย ูสมาร์ทวอเตอร์(ระยอง) จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
นํ้าอุตสาหกรรม  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม  1 ลา้นบาท โดยเรียกชาํระแลว้ร้อย
ละ 25 ปัจจุบนั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจ 
 
3.3 โครงสร้างรายได้ – การเงนิ 
 บริษทักาํหนดโครงสร้างรายไดโ้ดยแบ่งตามโครงข่ายระบบท่อส่งนํ้า เป็น 5 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีดอก
กราย-มาบตาพดุ-สตัหีบ  พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-มาบตาพุด พื้นท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ พ้ืนท่ี
หนองปลาไหล-หนองคอ้ และพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา ในปี 2555 มีสดัส่วนรายไดก้ารจาํหน่ายนํ้าดิบในพ้ืนท่ีดอก
กราย-มาบตาพดุ-สตัหีบ สูงท่ีสุดประมาณ ร้อยละ 34 ในพ้ืนท่ีหนองปลาไหล-มาบตาพดุ ร้อยละ 29  และใน
พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ ร้อยละ 27 ตามลาํดบั  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.2   
 
ตารางท่ี 3.2  โครงสร้างรายไดข้องบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  
แยกตามพ้ืนท่ี 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                     
 

__________ : นางนํ้ าฝน รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 21 
 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

พ้ืนท่ีดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 787,341 35.33 782,024 32.83 942,670 34.13
พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-มาบตาพุด 663,627 29.78 791,915 33.25 812,134 29.41
พ้ืนท่ีหนองค้อ-แหลมฉบงั-พัทยา-
บางพระ

526,670 23.64 599,986 25.19 759,079 27.49

พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-หนองค้อ 203,713 9.14 187,017 7.85 223,287 8.09
พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 47,055 2.11 20,826 0.88 24,435 0.88

รวมรายได้จากการขายนํ้าดิบ 2,228,406 100 2,381,768 100 2,761,605 100

รอบปีบัญชีส้ินสุด
ณวันท่ี 31 ธันวาคม 2554

รอบปีบัญชีส้ินสุดรอบปีบัญชีส้ินสุด
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

รายได้จากการขายนํ้าดิบ

ณวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

 
 

 
 ทั้งน้ีโครงสร้างรายไดข้องบริษทั และบริษทัยอ่ย มีสดัส่วนรายไดแ้ยกตามประเภทรายได ้ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3.3  
 
ตารางท่ี 3.3 โครงสร้างรายไดข้องบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)และ
บริษทัยอ่ย  แยกตามประเภทรายได ้

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายนํ้าดิบ 2,117,502 45.29 2,261,016 68.31 2,612,221 70.11%
รายได้จากการขายนํ้าประปา 716,233 15.32 765,849 23.14 841,602 22.59%
ราบได้จากการขายสินทรัพยโ์ครงการ 1,567,290 33.53 - - - -
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 232,266 4.97 223,519 6.75 223,588 6.00%
รายได้อ่ืน 41,508 0.89 59,652 1.8 48,538 1.30%

รวมรายได้ 4,674,799 100 3,310,036 100 3,725,949 100

ตรวจสอบแล้ว
รายได้

รอบปีบัญชีส้ินสุด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554
ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

รอบปีบัญชีส้ินสุด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

รอบปีบัญชีส้ินสุด
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

 
หมายเหตุ : รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ เงินปันผล และอ่ืนๆ 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจของแต่สายผลิตภณัฑ ์
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 22 
 

4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 
4.1 ลกัษณะบริการ 

บริษทั ดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นการพฒันาและบริหารจดัการระบบท่อส่งนํ้าเพ่ือส่งนํ้าดิบ ใหบ้ริการแก่
ผูใ้ชน้ํ้าดา้นอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม  ปัจจุบนัใหบ้ริการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี  ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรีและระยอง บริษทัไดรั้บการจดัสรรนํ้าดิบจากอ่างเกบ็นํ้าของกรมชลประทาน 
3 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้ อ่างเกบ็นํ้าดอกกราย และอ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหล นอกจากน้ียงัมีการสูบ
นํ้าดิบจากแม่นํ้าระยอง และแม่นํ้าบางปะกงดว้ย โดยสูบส่งผา่นระบบท่อส่งนํ้า 4 สายท่ีบริษทั เช่าบริหารจาก
กระทรวงการคลงั และท่ีบริษทั ลงทุนก่อสร้างเองจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค และการ
อุตสาหกรรม การจาํหน่ายนํ้าดิบน้ี   บริษทั ไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้าดิบกบัลูกคา้ของบริษทั แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  
คือ  นิคมอุตสาหกรรม1   โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป  และอุปโภคบริโภค2  ในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา บริษทั 
สูบนํ้าจากแม่นํ้าบางปะกงและคลองนครเน่ืองเขตส่งผา่นระบบท่อของบริษทั เพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้าใน
บริเวณบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และส่งต่อไปยงัพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี 

การบริการสูบจ่ายนํ้าดิบในแต่ละพ้ืนท่ีบริการของบริษทั มีดงัน้ี 

1)   พืน้ทีร่ะยอง  
 บริษทัใหบ้ริการผา่นระบบท่อส่งนํ้าดอกกราย-มาบตาพุด-สตัหีบร่วมกบัระบบท่อส่งนํ้าสายหนองปลา
ไหล-มาบตาพุด ระบบท่อส่งนํ้าในพ้ืนท่ีน้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งนํ้าจากแหล่งนํ้าของกรมชลประทาน 
คือ อ่างเกบ็นํ้าดอกกราย  ผา่นระบบท่อส่งนํ้าสายดอกกราย-มาบตาพดุ-สตัหีบ และอ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหล 
ผา่นระบบท่อส่งนํ้าสายหนองปลาไหล-มาบตาพดุไปยงัสถานียกระดบันํ้า (Head Tank) ท่ีมาบขา่  ก่อนปล่อย
ลงมาเพ่ือส่งนํ้าไปยงัปลายทางใหแ้ก่ลูกคา้ตามแนวท่อส่งนํ้า กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าหลกัของพ้ืนท่ีน้ีคือ นิคมอุตสาหกรรม 
รองลงมา ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปและการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค   

 บริษทั กาํลงัก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าสายหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 ซ่ึงท่อส่งนํ้าไดก่้อสร้างแลว้
เสร็จ และนาํมาใชง้านตั้งแต่ตน้ปี 2555 ส่วนสถานีสูบนํ้าคาดวา่จะแลว้เสร็จในตน้ปี 2556 ระบบท่อส่งนํ้าน้ี มี
ความสามารถในการส่งจ่ายนํ้าปีละประมาณ 105 ลา้น ลบ.ม. ทาํใหส้ามารถส่งนํ้าไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ
ใชน้ํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีระยอง 

 

 
 

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

เอกชน 
2  ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการจาํหน่ายแบบคา้ส่ง (Wholesale) ให้แก่หน่วยงานของรัฐคือ การประปาส่วนภูมิภาค มีบางกรณีเท่านั้นท่ีจาํหน่ายให้ผูใ้ช้

เพ่ือการอุปโภคบริโภครายอ่ืน เช่น โรงพยาบาลสิริกิต์ิ นิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง สถานีอนามยัมาบข่า เป็นตน้ 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจของแต่สายผลิตภณัฑ ์
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 23 
 

2) พืน้ที่ชลบุรี 
บริษทั ให้บริการโดยผ่านระบบท่อส่งนํ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั สายแหลมฉบงั-พทัยา และสาย

แหลมฉบงั-บางพระ   การจ่ายนํ้าในพื้นท่ีน้ีใชน้ํ้ าตน้ทุนจาก  3 แหล่ง  ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้าหนองคอ้   อ่างเก็บนํ้ า
หนองปลาไหลผ่านระบบท่อส่งนํ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้ และแม่นํ้ าบางปะกงผ่านระบบท่อส่งนํ้ าบางปะ
กง-ชลบุรี ซ่ึงรูปแบบการส่งนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าหนองคอ้เป็นการส่งโดยแรงโน้มถ่วงและโครงการสูบนํ้ า  
สาํหรับการส่งนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าหนองปลาไหลผ่านระบบท่อส่งนํ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้ จะใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าในการสูบส่งนํ้ามายงั Regulating Well ซ่ึงจะปล่อยนํ้ าโดยระบบแรงโนม้ถ่วงเขา้สู่ระบบท่อส่งนํ้ าสาย
หนองคอ้-แหลมฉบงั และท่อส่งนํ้ าสายแหลมฉบงั-พทัยา ส่วนการส่งนํ้ าจากแม่นํ้ าบางปะกงผ่านระบบท่อส่ง
นํ้ าบางปะกง-ชลบุรี  ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งนํ้ าเขา้สู่ระบบท่อส่งนํ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั และท่อ
ส่งนํ้าสายแหลมฉบงั-พทัยาต่อไป นอกจากน้ี บริษทั ไดฝ้ากนํ้าท่ีส่งมาจากแม่นํ้าบางปะกงในช่วงฤดูฝน ไวใ้น
อ่างเก็บนํ้ าบางพระและสูบนํ้าท่ีฝากไวจ้ากอ่างเก็บนํ้ าบางพระส่งจ่ายใหก้บัผูใ้ชน้ํ้ าในช่วงฤดูแลง้ ผูใ้ชน้ํ้ าหลกั
ของพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการใชน้ํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และนิคมอุตสาหกรรม ตามลาํดบั 
 ท่อส่งนํ้าหนองคอ้-แหลมฉบงั มีจาํนวน  2 สายท่อ วางขนานกนั  โดยเป็นท่อท่ีบริษทั  เช่าบริหารจาก
กระทรวงการคลงั  มีความสามารถในการจ่ายนํ้ารวม 80 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี 
 
3) พืน้ที่ปลวกแดง – บ่อวนิ 

พ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ีรอยต่อของจงัหวดัชลบุรี และอาํเภอปลวกแดง  จงัหวดัระยอง ใกลก้บัท่อส่งนํ้าหนอง
ปลาไหล-หนองคอ้ ซ่ึงก่อสร้างข้ึนโดยกรมโยธาธิการเพ่ือสูบส่งนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าหนองปลาไหล จงัหวดั
ระยอง ไปยงัพ้ืนท่ีชลบุรี  ขณะเดียวกนัก็จ่ายนํ้ าให้แก่ ผูใ้ช้นํ้ าในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวิน ระบบท่อส่งนํ้ าน้ีใช้
พลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งนํ้าจากอ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหล ผา่นระบบท่อส่งนํ้าสายหนองปลาไหล–หนองคอ้ 
ไปยงัอ่างเก็บนํ้ าหนองคอ้และเช่ือมต่อเขา้กบัระบบท่อส่งนํ้ าหนองคอ้-แหลมฉบงั-บางพระ  ผูใ้ชน้ํ้ าหลกัของ
พ้ืนท่ีน้ี คือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) และการประปาพทัยา  
(โรงกรองนํ้า หนองกลางดง) 
 
4) พืน้ทีฉ่ะเชิงเทรา 

บริษทั ให้บริการส่งจ่ายนํ้าดิบ ผ่านท่อส่งนํ้าดิบฉะเชิงเทรา ระบบท่อส่งนํ้ าน้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการ
สูบนํ้าจากแม่นํ้าบางปะกงบริเวณเหนือเข่ือนทดนํ้าบางปะกงของกรมชลประทาน ไปยงัถงัยกระดบันํ้าก่อนการ
ส่งนํ้าโดยแรงโนม้ถ่วงใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้า และบริษทั ยงัไดรั้บจดัสรรนํ้าดิบจากคลองนครเน่ืองเขต ในอตัรา 15 ลา้น 
ลบ.ม.ต่อปี  เพื่อเป็นแหล่งนํ้าสาํรองสาํหรับพ้ืนท่ีฉะเชิงเทราในช่วงฤดูแลง้ นอกจากน้ี บริษทั ยงัมีสระสาํรอง
นํ้าดิบความจุ 2 ลา้น ลบ.ม. ในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราและสระสาํรองนํ้ าดิบความจุประมาณ 7.4 ลา้น ลบ.ม. 
บริเวณตาํบลสาํนกับก อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงตั้งอยู่ใกลก้บัแนวท่อส่งนํ้ าบางปะกง- ชลบุรี เพ่ือใชเ้ป็น
แหล่งนํ้าสาํรองสาํหรับการจ่ายนํ้าในพ้ืนท่ีฉะเชิงเทราและชลบุรีไดอ้ยา่งเพยีงพอในช่วงฤดูแลง้ 
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ท่อส่งนํ้ าบางปะกง-ชลบุรี สร้างข้ึนเพ่ือผนันํ้ าจากแม่นํ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในช่วงฤดูฝน
ประมาณ 5-6 เดือน ไปยงัพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากแหล่งนํ้ าในพ้ืนท่ีชลบุรีมีจาํกดัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชน้ํ้า ระบบท่อส่งนํ้าน้ีสามารถสูบส่งนํ้าดิบไดปี้ละ 50 ลา้น ลบ.ม. โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบผนั
นํ้ าจากแม่นํ้ าบางปะกงผ่านเขา้ระบบท่อส่งนํ้ าดิบพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา และท่อส่งนํ้ าบางปะกง-ชลบุรี ไปยงัระบบ
ท่อหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระโดยตรง และส่วนหน่ึงปล่อยลงสู่อ่างเกบ็นํ้าบางพระเพ่ือกกัเกบ็สาํรอง
ไวใ้นช่วงฤดูแลง้ได ้
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แผนภาพที ่4.1 แผนทีแ่สดงระบบโครงข่ายท่อส่งนํา้ในจังหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  

โครงข่ายท่อท่ีจะดาํเนนิการ
ก่อสร้างในอนาคต
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4.2 สิทธิในการประกอบธุรกจิ  
ลกัษณะธุรกิจของบริษัท ทั้ งธุรกิจหลักและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เป็นการให้บริการตามสัญญาหรือ

สัมปทานระยะยาวจากหน่วยงานราชการ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทั มีสัญญา/สัมปทานรวมทั้งหนงัสืออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ  ท่ีสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
4.2.1 หนังสืออนุญาตให้ใช้นํา้จากแหล่งนํา้ของกรมชลประทาน  

บริษทัไดรั้บอนุญาต จากกรมชลประทานใหใ้ชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้าจาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเกบ็นํ้าหนอง
คอ้ อ่างเกบ็นํ้าดอกกราย อ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหล คลองนครเน่ืองเขต  และอ่างเกบ็นํ้าบางพระ  

สาระสาํคญัของหนงัสืออนุญาต สรุปไดด้งัรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 สรุปรายละเอียดหนงัสืออนุญาตใหบ้ริษทัใชน้ํ้าจากแหล่งนํ้าของกรมชลประทาน 
หนังสืออนุญาต ผู้อนุญาต/วนัทีล่งนาม ระยะเวลาการอนุญาต รายละเอยีด 
1. ใหใ้ชน้ํ้ าจากอ่าง
เกบ็นํ้ าดอกกราย 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2550 

- 5 ปีนบัแต่วนัท่ีผูรั้บ
อนุญาตไดล้งนามใน
หนงัสืออนุญาตเป็นตน้ไป 
 

- ใหใ้ชน้ํ้ าไดไ้ม่เกินเดือนละ 9,666,667 ลูกบาศก์เมตร 
 

2.ใหใ้ชน้ํ้ าจากอ่างเก็บ
นํ้ าหนองคอ้ 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 28 มีนาคม 2550 

- ใหใ้ชน้ํ้ าไดไ้ม่เกินเดือนละ 1,372,500 ลูกบาศก์เมตร 
 

3. ใหใ้ชน้ํ้ าจากอ่าง
เกบ็นํ้ าบางพระ 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2551 
 

- ให้บริษทัวางท่อนาํนํ้ามาฝากและสูบไปใช ้แต่การสูบ
นํ้ าดงักล่าวตอ้งไม่เกินจาํนวนนํ้าท่ีนาํมาฝากไวใ้นแต่ละ
ปี 
- บริษทัสามารถขอใชน้ํ้าเพ่ิมเกินกวา่ปริมาณนํ้ าจาํนวนท่ี
นาํมาฝากไว ้ในกรณีท่ีปริมาณนํ้าตน้ทุนในอ่างเก็บนํ้ า
บางพระมีมาก และไม่กระทบแผนจดัสรรนํ้ าปกติ 

4.ใหใ้ชน้ํ้ าจากคลอง
นครเน่ืองเขต 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2552 

- ใหใ้ชน้ํ้ าไดไ้ม่เกินเดือนละ 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
โดยมีระยะเวลาการสูบนํ้ าระหว่างเดือนมกราคม ถึง
เดือนพฤษภาคม เท่านั้น 

5. ใหใ้ชน้ํ้ าจากอ่าง
เกบ็นํ้ าหนองปลาไหล 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 

- ใหใ้ชน้ํ้ าไดไ้ม่เกินเดือนละ 10,000,000 ลูกบาศกเ์มตร 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทั ตอ้งชาํระค่านํ้ าให้กรมชลประทานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ.2540) กาํหนดคือ อตัราลูกบาศก์เมตรละ 50
สตางค ์
 
4.2.2 สัมปทานการบริหารและดาํเนินกจิการท่อส่งนํา้ในภาคตะวนัออก  
บริษทั ได้รับโอนสิทธิการบริหารและการดาํเนินกิจการระบบท่อส่งนํ้ าสายหลกัในภาคตะวนัออก  จาก
กระทรวงการคลงั โดยมีรายละเอียดของสญัญา  ดงัน้ี 
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สรุปสัญญาการบริหารและการดําเนินกจิการระบบท่อส่งนํา้สายหลกัในภาคตะวนัออก 
คู่สญัญา :  กระทรวงการคลงั 

 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
("บริษทั”) 

วนัท่ีลงนามในสัญญา : 26 ธนัวาคม 2536 
อายสุญัญา : ระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2537 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
สาระสาํคญัของสญัญา : บริษัท รับโอนสิทธิการใช้ระบบท่อส่งนํ้ าจากกระทรวงการคลังมา

ดาํเนินการ 
ระบบท่อส่งนํ้า : “ระบบท่อส่งนํ้า” ในสญัญาน้ี หมายถึง อาคาร สถานีสูบนํ้า สถานียกระดบั

นํ้ าท่อส่งนํ้ า เคร่ืองจกัรตลอดจนส่วนต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นระบบ
ส่งนํ้ า ของท่อส่งนํ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั สายแหลมฉบงั-พทัยา สาย
ดอกกราย-มาบตาพดุ และสายมาบตาพดุ-สตัหีบ 

การจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทน 

: ภายใน 120 วนั  นบัจากวนัส้ินสุดรอบปีทางการเงินทางบญัชี หรือภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี ทั้งน้ี  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นตน้ไป บริษทั 
ตกลงชาํระผลประโยชนต์อบแทนใหก้ระทรวงการคลงั  ดงัน้ี 
1. บริษทั ตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าให้แก่กระทรวงการ 

คลงัในอตัรา 2 ลา้นบาทต่อปี หรือ 
2. หากในปีใดบริษทั มียอดขายนํ้าดิบเกินกว่า 200 ลา้นบาทต่อปี บริษทั 

จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กบักระทรวงการคลงัในอตัราร้อย
ละ 1 ของยอดขายนํ้าดิบ 

  3. นอกเหนือจากผลประโยชนต์อบแทนตามขอ้ 1 หรือ 2 แลว้ หากในปี
ใดบริษทั มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) เกิน
กว่าร้อยละ 20 บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (Profit Sharing) 
ให้กบักระทรวงการคลงัเพ่ิมอีกในอตัราร้อยละ 15 ของส่วนท่ีเกิน
ร้อยละ 20 

ทั้ งน้ี อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมตามข้อ 1 หรือ 2 เ ม่ือรวมกับ
ผลประโยชนต์อบแทนในขอ้ 3 จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 6 ของมูลค่าท่ีแทจ้ริง
ท่ีไดมี้การประเมินตามระยะเวลาและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (Real 
Value) ของทรัพยสิ์นท่ีบริษทั เช่าจากกระทรวงการคลงัตามสัญญาน้ี 
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4.2.3 สัญญา/สัมปทานในกจิการประปา  
 ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ทาํสัญญาสัมปทานกิจการประปากับ การประปาส่วนภูมิภาคและ
หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 12 สัญญา และทาํสัญญาจา้งผลิตและซ่อมบาํรุง(O&M) จาํนวน 1 
สญัญา มีรายละเอียดสรุปในตารางท่ี 4.2-4.3 

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปรายละเอียดสญัญาสมัปทานกบัการประปาส่วนภูมิภาค 

ลาํดบั รายละเอยีด\โครงการ ฉะเชิงเทรา บางปะกง สัตหีบ สัตหีบ-พทัยา ระยอง นครสวรรค์ ชลบุรี เกาะสมุย
1 คู่สัญญา กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. กปภ.
2 อายุสัญญา (ปี) 25 25 30 30 25 25 20 15
3 วนัเร่ิมซื้อขายนํา้/ดาํเนินการ 1 เม.ย. 46 1 เม.ย. 46 28 ก.พ. 44 1 พ.ย 48 12 ก.ค. 49 1 มี.ค. 46 12 เม.ย 53 12 พ.ค. 48
4 ลกัษณะการขาย Retail Retail Retail  Bulk Retail Retail  Bulk Bulk
5 กาํลงัการผลติ (ลบ.ม/วนั) 51,600 43,200 86,400 22,200 24,000 3,000
6 ปริมาณนํา้ขั้นตํ่า (ลบ.ม./วนั) 27,000 27,000 - 18,000 42,000 6,450 24,000 2,500 (+/-10%)

7 อตัราค่านํา้ประปา (บาท/ลบ.ม.) 11.988 11.351
แบ่งตาม

ประเภทผูใ้ชน้ํ้า 15.8834 10.801 13.148 10.362 58.895

ประเภทสัญญา สัญญาสัมปทาน

31,200

 
 
ตารางท่ี 4.3 สรุปรายละเอียดสญัญาสมัปทานกบัหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน และสญัญา O&M 

สัญญา O&M
ลาํดบั รายละเอยีด\โครงการ ฉะเชิงเทรา บ่อวนิ หนองขาม เกาะสีชัง เกาะล้าน ราชบุรี

1 คู่สัญญา กปภ. เทศบาล/อบต อบต. เทศบาล เมืองพทัยา Egcom

2 อายุสัญญา (ปี) 25 25 25 15 15 3

3 วนัเร่ิมซื้อขายนํา้/ดาํเนินการ 1 เม.ย. 46 10 ต.ค 51 4 ม.ค. 54 1 พ.ย 47 1 ต.ค 49 7 เม.ย 53

4 ลกัษณะการขาย Retail Retail Retail Retail Retail Bulk

5 กาํลงัการผลติ (ลบ.ม/วนั) 51,600 9,600 720 250 300 48,000

6 ปริมาณนํา้ขั้นตํ่า (ลบ.ม./วนั) 27,000 - - - - -

7 อตัราค่านํา้ประปา (บาท/ลบ.ม.) 11.988

แบ่งตาม
ประเภทผูใ้ชน้ํ้า

แบ่งตาม
ประเภทผูใ้ชน้ํ้า 68.69 65.42 4.515

ประเภทสัญญา สัญญาสัมปทาน

 
 

4.3 การตลาดและการแข่งขนั 
นํ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัและเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและการพฒันา

ประเทศ ทั้งดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม บริษทั ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของทรัพยากรนํ้ าและไดพ้ยายาม
บริหารการจดัการทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกโดยผ่านระบบท่อส่งนํ้ าให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ้ าทั้งในภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม ภายใตท้รัพยากรนํ้ า
ท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั   อีกทั้งการสร้างจิตสํานึกในการใชน้ํ้ าอย่างรู้คุณค่าแก่เยาวชนอนัเป็นพ้ืนฐานความเขา้ใจ 
ภายใตโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม(CSR) เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื  
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4.3.1 อุตสาหกรรมการจดัการทรัพยากรนํา้ในประเทศไทย  
 การพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเป็นภารกิจของหน่วยงานราชการเช่น กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล เป็นตน้  ส่วนการนาํนํ้ าจากแหล่งนํ้าเพ่ือมาใชป้ระโยชน์ในการอุปโภค
บริโภค และอุตสาหกรรม มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค
รับผิดชอบการจดัหาแหล่งนํ้ าดิบ และผลิตจาํหน่ายนํ้ าประปาให้แก่ผูใ้ชน้ํ้ าในเขตชุมชนท่ีให้บริการ เทศบาล 
หรือองคก์รบริหารส่วนตาํบล  บางแห่งให้บริการผลิตจาํหน่ายนํ้าประปาแก่ประชาชนในเขตปกครองทอ้งถ่ิน 
นั้ นๆ และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับผิดชอบในการจัดหานํ้ าและให้บริการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมท่ีดูแล เป็นตน้ 
 เน่ืองจากการลงทุนในการใหบ้ริการนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ในบางพ้ืนท่ี ไม่ทนั
กบัความตอ้งการใช้นํ้ า  กปภ.จึงไดใ้ห้เอกชนเขา้ร่วมดาํเนินการ โดยเอกชนเป็นผูล้งทุนและผลิตนํ้ าประปา
จาํหน่ายให้แก่ กปภ. และกปภ. จาํหน่ายต่อให้แก่ผูใ้ชน้ํ้ าอีกต่อหน่ึง ปัจจุบนั บริษทัไดท้าํสัญญากบั กปภ.แลว้ 
จาํนวน 6 สัญญา 
 สาํหรับธุรกิจนํ้ าดิบในภาคตะวนัออกเกิดข้ึนเพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจตามนโยบายการพฒัานา
พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกใหเ้ป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ   
4.3.1.1 อุปทานนํ้าในประเทศไทย 

ประเทศไทยซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งประเทศรวม 512,870 ตาราง กม. ไดรั้บนํ้ าจากฝนในปริมาณปีละประมาณ 
800,000 ลา้น ลบ.ม. โดยนํ้ าฝนประมาณร้อยละ 75 จะสูญหายตามระบบของธรรมชาติ เช่น การระเหยเป็นไอ 
ถูกพืชดูดซบัไว ้หรือซึมลงใตดิ้นกลายเป็นนํ้าบาดาล เป็นตน้ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 25 หรือประมาณ 200,000 
ลา้น ลบ.ม. จะไหลลงสู่แม่นํ้าลาํธารต่างๆ เรียกวา่ นํ้าผวิดินหรือนํ้าท่า เช่น แหล่งนํ้าตามทะเลสาบ แม่นํ้าลาํธาร
ต่างๆ เป็นตน้ การนาํนํ้าจากแหล่งนํ้าผวิดินเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชนม์กัมีปัญหาในช่วงฤดูแลง้ซ่ึงเป็นช่วงท่ีระดบั
นํ้าในแม่นํ้าต ํ่าและนํ้ าทะเลหนุน ดงันั้น จึงมีการสร้างอ่างเก็บนํ้าหรือเข่ือนเพ่ือกกัเกบ็นํ้ าผิวดิน จากขอ้มูลของ
กรมชลประทานระบุว่า ณ ปี 2554 ประเทศไทยมีเข่ือนและอ่างเกบ็นํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางซ่ึงอยูใ่นความ
รับผดิชอบของกรมชลประทาน  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมความจุประมาณ 73,642.61 ลา้น 
ลบ.ม.  

นอกเหนือจากแหล่งนํ้ าผิวดิน อนัไดแ้ก่ แม่นํ้ า ทะเลสาบ และนํ้ าท่ีเก็บกกัอยู่ในอ่างเก็บนํ้ าหรือเข่ือน
ต่างๆ แลว้ ยงัมีแหล่งนํ้าใตดิ้น หรือ นํ้าบาดาล ซ่ึงเป็นนํ้าท่ีซึมลงไปในดินและขงัอยูใ่นช่องว่างระหว่างเมด็ดิน
หรือชั้นหินกลายเป็นแอ่งนํ้ าขงัอยูใ่ตผ้ิวโลก โดยแหล่งนํ้ าบาดาลท่ีมีขนาดใหญ่และให้ปริมาณนํ้ ามากท่ีสุดใน
ประเทศไทยไดแ้ก่ แหล่งนํ้ าบาดาลในภาคกลาง บริเวณท่ีราบลุ่มเจา้พระยาตอนล่าง อยา่งไรก็ตาม การใชน้ํ้ า
บาดาลมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ เช่น นํ้ าทะเลอาจไหลแทรกซึมเขา้มาในชั้น
บาดาลซ่ึงทาํใหน้ํ้าจืดแปรเปล่ียนเป็นนํ้ากร่อยและนํ้าเคม็ในท่ีสุด หรืออาจทาํใหเ้กิดปัญหาแผน่ดินทรุด เป็นตน้   
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบันํ้าใตดิ้น ไดแ้ก่ พระราชบญัญติันํ้ าบาดาลปี พ.ศ. 2520 
ซ่ึงกาํหนดให้การขุดเจาะนํ้ าบาดาลในเขตนํ้ าบาดาล จะตอ้งขออนุญาตรัฐก่อน และประกาศของกระทรวง
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อุตสาหกรรมฉบบัท่ี 8/2537 กาํหนดเขตนํ้ าบาดาลและอตัราค่านํ้ าบาดาล 3.50 บาทต่อลบ.ม.ครอบคลุมทุก
จงัหวดัทัว่ประเทศ 

ทั้งน้ีในปี 2544 กระทรวงอุตสาหกรรมไดม้อบหมายใหก้รมทรัพยากรธรณีศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหา
แผ่นดินทรุด ซ่ึงไดมี้มติจากภาครัฐใหด้าํเนินการทยอยปรับค่านํ้ าบาดาลเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยปรับข้ึน
จาก 3.50 บาท เป็น 8.50 บาท ภายในปี 2546 และหา้มใชน้ํ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีมีระบบนํ้าประปาแลว้ตั้งแต่
มกราคมปี 2547 เป็นตน้ไป 
4.3.2 อุตสาหกรรมการจดัการนํา้ในภาคตะวนัออก  

ในอดีต การจดัการทรัพยากรนํ้ าในภาคตะวนัออกมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมากมาย เช่นเดียวกบัส่วน
อ่ืนๆ ของประเทศไทย เช่น กรมชลประทานเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองการพฒันาแหล่งนํ้าดิบ โดยก่อสร้างอ่างเก็บ
นํ้ าต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนเร่ืองการพฒันาท่อส่งนํ้ า กรมชลประทานและกรมโยธาธิการเป็นผู ้
ก่อสร้าง แต่ในดา้นการดาํเนินการไดม้อบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผูบ้ริหารท่อ
ส่งนํ้ าสายดอกกราย-มาบตาพุด และสายมาบตาพุด-สัตหีบ ส่วนท่อส่งนํ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั และสาย
แหลมฉบงั-พทัยา กรมโยธาธิการเป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงจะเห็นไดว้่าการจดัการระบบท่อส่งนํ้ าขาดระบบบริหารท่ีมี
ความชดัเจนเก่ียวกบัความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบติัต่างๆ ดงันั้นเม่ือปี 2535 คณะรัฐมนตรี จึงไดมี้มติให ้
กปภ. จดัตั้งบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั ข้ึน เพ่ือรับผิดชอบในการจดัการระบบ
ท่อส่งนํ้ าดิบซ่ึงครอบคลุมทั้งการพฒันาและการบริหารระบบท่อส่งนํ้ าในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เพื่อลด
ความซํ้ าซ้อนของหน่วยงานต่างๆ และเพ่ือให้การจดัการทรัพยากรนํ้ ามีเอกภาพมากข้ึน รายละเอียดสรุปดงั
แผนภาพท่ี 4.2  

 
แผนภาพที่ 4.2 แสดงผู้รับผดิชอบหลกัในการจดัการทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก 

หนา้ท่ี : พฒันาแหล่งนํ้ า/จดัสรรนํ้ าใหภ้าคเกษตรกรรมผา่นระบบคลองชลประทาน

กรมชลประทาน

หนา้ท่ี : พฒันาระบบท่อส่งนํ้ าดิบ/บริหาร
ระบบท่อส่งนํ้ าดิบ

บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากร
นํา้ภาคตะวนัออก

จาํหน่ายให้โรงงานและนิคม
อุตสาหกรรม

จาํหน่ายให้เพือ่การอุปโภค
บริโภค
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4.3.2.1 อุปทานนํ้าในภาคตะวนัออก  
แหล่งนํ้าผวิดิน 

ปัจจุบนั  พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก มีการพฒันาอ่างเก็บนํ้ าท่ีสาํคญัๆ แลว้จาํนวน 15 แห่ง ซ่ึง
จากขอ้มูลล่าสุด อ่างเก็บนํ้ า 15 แห่งดงักล่าวมีความจุรวมประมาณ 1,199.59 ลา้น ลบ.ม. และมีปริมาณนํ้ าท่ี
สามารถใชง้านไดป้ระมาณ  1,520.05 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1  แหล่งนํ้าในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 

แหล่งนํา้ จังหวดั 
ความจุ 

(หน่วย : ล้านลบ.ม.) 

ปริมาณนํา้ท่ีสามารถใช้งานได้เฉลีย่ 
Average Draft Rate 

(หน่วย : ล้านลบ.ม.ต่อปี) 
1. อ่างเก็บนํ้าบางพระ ชลบุรี 117.00 44.96 
2. อ่างเก็บนํ้าหนองคอ้ ชลบุรี 21.10 15.78 
3. อ่างเก็บนํ้ามาบปะชนั ชลบุรี 15.60 14.03 
4. อ่างเก็บนํ้าดอกกราย ระยอง 71.40 146.57 
5. อ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล ระยอง 163.75 126.31 
6. อ่างเก็บนํ้าหนองกลางดง ชลบุรี 7.90 6.96 
7. อ่างเก็บนํ้าหว้ยซากนอก ชลบุรี 7.03 5.86 
8. อ่างเก็บนํ้าหว้ยขนุจิต ชลบุรี 4.87 3.98 
9. อ่างเก็บนํ้าหว้ยสะพาน ชลบุรี 3.84 5.59 
10. อ่างเกบ็นํ้าบางไผ่ ชลบุรี 10.00 7.00 
11. อ่างเกบ็นํ้าคลองระบม ฉะเชิงเทรา 36.00 48.28 
12. เข่ือนทดนํ้าบางปะกง ฉะเชิงเทรา 30.00 493.00 
13.  อ่างเกบ็นํ้ าคลองสียดั ฉะเชิงเทรา 325.00 285.62 
14.  อ่างเกบ็นํ้ าคลองใหญ่ ระยอง 40.10 50.93 
15.  อ่างเกบ็นํ้ าประแสร์ ระยอง 248.00 265.18 

รวม  1,199.59 1,520.05 
ท่ีมา : กรมชลประทาน 
หมายเหตุ : 
1. ปัจจุบนั อ่างเกบ็นํ้ าหนองคอ้และอ่างเก็บนํ้ าดอกกรายจ่ายนํ้าสาํหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมเท่านั้น เน่ืองจากในพื้นท่ีหนองคอ้ไม่มี
การใชน้ํ้ าเพ่ือการเกษตร ส่วนในพ้ืนท่ีดอกกรายใชน้ํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าหนองปลาไหลเพือ่จ่ายให้แก่การเกษตรแทน  
2.ปริมาณนํ้าท่ีสามารถใชง้านไดต่้อปี เป็นปริมาณโดยเฉล่ีย ทั้งน้ี ตวัเลขดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัปริมาณนํ้าท่ีเพิม่เติมจากนํ้ าฝน
และแหล่งนํ้ าตน้ทางในแต่ละปี อยา่งไรกต็ามตวัเลขดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมถึงปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงสามารถนาํมาใชง้านไดเ้พิม่เติม 

 
จากขอ้มูลแหล่งนํ้าขา้งตน้ กรมชลประทานมีแผนการพฒันาแหล่งนํ้าเพ่ือรองรับความตอ้งการใชน้ํ้าท่ี

เพ่ิมข้ึนในอนาคต สาํหรับพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อีก 10 แห่ง ความจุรวมประมาณ 241.09 
ลา้น ลบ.ม. และมีปริมาณนํ้าท่ีสามารถใชง้านได ้300.90 ลา้น ลบ.ม. ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 แผนพฒันาแหล่งนํ้าพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก 

แหล่งนํา้ จังหวดั 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 

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

ระยะเวลา 
การก่อสร้าง 

เร่ิม แล้วเสร็จ 
1. อ่างเกบ็นํ้าคลองกะพง  ฉะเชิงเทรา 27.50 26.00 2556 2559 
2. อ่างเกบ็นํ้าหว้ยกรอกเคียน  ฉะเชิงเทรา 19.20 16.00 2556 2558 
3. อ่างเกบ็นํ้าบา้นหนองกระทิง  ฉะเชิงเทรา 15.00 13.00 2556 2558 
4. อ่างเกบ็นํ้ามาบหวายโสม  ชลบุรี 6.43 8.00 2557 2559 
5. อ่างเกบ็นํ้าหว้ยไข่เน่า ชลบุรี 1.61 8.00 2557 2558 
6. อ่างเกบ็นํ้ากระแสร์ ชลบุรี 15.00 15.00 2558 2559 
7.   อ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง ชลบุรี 98.00 112.00 2553 2559 
8. อ่างเกบ็นํ้าคลองโพล ้ ระยอง 40.00 70.00 2557 2559 
9. อ่างเกบ็นํ้าคลองมะเฟือง ระยอง 0.85 2.10 2558 2559 

10. อ่างเกบ็นํ้าคลองนํ้าเขียว ระยอง 17.50 30.80 2558 2559 
รวม  241.09 300.90   

ท่ีมา : สาํนกัชลประทานท่ี 9 กรมชลประทาน 

 
แหล่งนํ้าใตดิ้น  

สาํหรับแหล่งนํ้าใตดิ้นในภาคตะวนัออกมีค่อนขา้งจาํกดั ทั้งน้ีจากขอ้มูลการขดุเจาะบ่อบาดาลโดยกรม
โยธาธิการในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และสระแกว้ พบว่า บ่อบาดาลส่วนใหญ่จะ
สามารถสูบนํ้ าไดใ้นอตัรา 2.5-7.0 ลบ.ม.ต่อชัว่โมง ซ่ึงพอเพียงสําหรับอุปสงคเ์พื่อการอุปโภคบริโภคใน
ทอ้งถ่ินเท่านั้น นอกจากน้ี นํ้าใตดิ้นในหลายบริเวณพบว่ามีปัญหาเร่ืองสารคลอไรดสู์ง อนัเป็นผลมาจากการท่ี
นํ้าทะเลถูกกกัเกบ็ไวใ้นชั้นดินตะกอนตั้งแต่อดีตและบางส่วนมีการแทรกตวัของนํ้าทะเลเน่ืองจากการสูบนํ้าใต้
ดินมากเกินไป ส่งผลให้แหล่งนํ้ าใต้ดินในภาคตะวนัออกมีขอ้จาํกดัทั้ งในดา้นปริมาณและคุณภาพจนไม่
สามารถพฒันาเป็นแหล่งนํ้าหลกัได ้
 
4.3.2.2 แนวโนม้การจดัการทรัพยากรนํ้าของภาคตะวนัออก  

ความต้องการใช้นํ้ าในภาคตะวนัออกยงัมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเป็นผลจากการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ   ทั้งดา้นการส่งเสริมการลงทุนและแผนพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ระยะท่ี 2 (ปี 
2538-2543) ซ่ึงรัฐบาลกาํหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการพฒันาพ้ืนท่ีตอนใน ห่างจากชายฝ่ังทะเลตะวนัออก
ต่อเน่ืองจากการพฒันาระยะท่ี 1 ดงันั้นแนวโน้มการจดัการทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออกจึงมีลกัษณะการ
เช่ือมโยงแหล่งนํ้าจากพื้นท่ีลุ่มนํ้าอ่ืนๆ อาทิ  ลุ่มนํ้าเจา้พระยาตอนล่าง ลุ่มนํ้าจงัหวดัจนัทบุรี เขา้มาเสริมอุปสงค์
การใช้นํ้ า ท่ี เ พ่ิม ข้ึน  รวมทั้ งให้ความสําคัญกับการจัดสรรนํ้ าอย่างสมดุลและมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม ตลอดจนมีแนวโน้มการจัดการด้านอุปสงค์มากข้ึน 
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(Demand Side Management)  รวมถึง การจดัเตรียมการบริหารแหล่งนํ้ าในกรณีเกิดภยัแลง้(Drought  
Management) เพ่ือใชป้ระสานงานกบัหน่วยราชการและลูกคา้ในการใชน้ํ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4.3.3  อุปสงค์นํา้ในประเทศไทย  
การใชน้ํ้าในประเทศไทย นอกจากจะใชเ้พ่ือความจาํเป็นในการดาํรงชีพของมนุษยแ์ลว้ ยงัมีการใชน้ํ้ า

เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต และเพ่ือกิจกรรมในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
ท่องเท่ียว และสันทนาการต่างๆ เป็นตน้ ความตอ้งการใชน้ํ้ าในประเทศเพ่ิมปริมาณสูงข้ึนเร่ือยๆ ตามการเพิ่ม
ของจาํนวนประชากร การเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยสามารถแบ่งความ
ตอ้งการใชน้ํ้าออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 

1) ความตอ้งการใชน้ํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
เป็นการใชน้ํ้ าเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต เช่น นํ้าด่ืม การเตรียมอาหาร ซกัลา้ง ทาํความสะอาด 

เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากความตอ้งการจะเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนประชากรของประเทศแลว้ อตัราการใชน้ํ้าต่อบุคคลยงั
แปรผนัไปตามสภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพ โดยอตัราการใชน้ํ้ าในชุมชนเมืองจะ
มีมากกว่าชนบท และในชุมชนท่ีมีสภาพทางดา้นเศรษฐกิจดีจะมีการพฒันาการทางดา้นอุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวกของครอบครัวทาํให้อตัราการใช้นํ้ าอยู่ในเกณฑ์สูง ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติการใช้นํ้ าของผูใ้ช้นํ้ า ในปี 
2554 ของการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และส่วนของพ้ืนท่ีให้บริการ สํานักงานการประปาเขต 1 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการในภาคตะวนัออก ท่ีแสดงไวด้งัตารางท่ี 4.3 และ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.3 สถิติการใชน้ํ้าการประปาส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ 

จาํนวนประปา 
(แห่ง) 

จาํนวนหน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า 
(ราย) 

รวมปริมาณการผลิต 
(ลูกบาศกเ์มตร/ปี) 

ความตอ้งการนํ้าดิบ 
(ลูกบาศกเ์มตร/ปี) 

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

 
ตารางท่ี 4.4 สถิติการใชน้ํ้าการประปาส่วนภูมิภาค พ้ืนท่ีใหบ้ริการสาํนกังานการประปาเขต 1 

จาํนวนประปา 
(แห่ง) 

จาํนวนหน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า 
(ราย) 

รวมปริมาณการผลิต 
(ลูกบาศกเ์มตร/ปี) 

ความตอ้งการนํ้าดิบ 
(ลูกบาศกเ์มตร/ปี) 

22 16  545,237 252,904,760 272,907,382 

ท่ีมา:  http://.wr.pwa.co.th  กองพฒันาแหล่งนํ้าการประปาส่วนภูมิภาค 
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2) ความตอ้งการใชน้ํ้าในภาคอุตสาหกรรม  
การใช้นํ้ าในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะใช้ในขบวนการผลิต การหล่อเยน็ การทาํความสะอาด 

และการกาํจดัของเสีย การเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการใช้นํ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมจะข้ึนอยู่กบัสภาวะการเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั ทั้งน้ีอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะตอ้งการใช้นํ้ าในปริมาณท่ีแตกต่างกนั เช่น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม ส่ิงทอ อุตสาหกรรมถลุงเหลก็ เหล่าน้ีจะ
มีความตอ้งการใชน้ํ้ าสูงมาก โดยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาความตอ้งการใชน้ํ้ าในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว
เน่ืองจากการขยายตวัทางอุตสาหกรรมของประเทศ 

3) ความตอ้งการใชน้ํ้าในภาคเกษตรกรรม  
การใช้นํ้ าในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย จะเป็นการใช้นํ้ าท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด คือประมาณ 

ร้อยละ 90 ของปริมาณนํ้ าทั้ งหมด เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจซ่ึงอาศยั
การเกษตรเป็นหลกั นํ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรส่วนใหญ่จะใชใ้นการทาํนาขา้ว ทาํสวน บ่อเล้ียงปลา การปลูกผกั
ผลไม ้การปศุสัตว ์และฟาร์มเล้ียงกุง้ ประมาณการว่าร้อยละ 25 ของนํ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรกรรมน้ี จะไหลกลบั
สู่ระบบนํ้าตามธรรมชาติอีกคร้ังหน่ึง 
 
4.3.3.1 อุปสงคน์ํ้าในภาคตะวนัออก  

จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามโครงการศึกษาเพ่ือจดัทาํแผนหลกัการพฒันาและ
จดัการทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออกของกรมชลประทาน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 พบว่าการใช้นํ้ าในลุ่มนํ้ า
ชายฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแกว้ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2539-2559 โดยคาด ปริมาณการใชน้ํ้ ารวม  
ปี 2559 ทั้งส้ิน 6,593.5 ลา้น ลบ.ม. แบ่งเป็น การใชน้ํ้ าเพื่อการเกษตร  5,649.5 ลา้น ลบ.ม. การใชน้ํ้ าอุปโภค
บริโภค-การท่องเท่ียว  373.1 ลา้น ลบ.ม. และการใชน้ํ้ าอุตสาหกรรม 570.9 ลา้น ลบ.ม. โดยปริมาณสัดส่วน
ความตอ้งการใชน้ํ้ามาจาก ภาคการเกษตร เป็นหลกั อยา่งไรกดี็ หากพิจารณาจาก อตัราการเจริญเติบโตของแต่
ละภาคส่วน พบว่า ภาคอุตสาหกรรมยงัคงเป็นส่วนท่ีมีอตัราเติบโตสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี 
เน่ืองจากนโยบายการกาํหนดเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวนัออก เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก และนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบงั เป็นตน้ จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อเน่ืองให้มีการขยายตวัของชุมชนออกไปยงัพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมาก
ข้ึน ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้าของภาคการอุปโภค-บริโภคขยายตวัดว้ยเช่นกนั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้าในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก 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 
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  โครงการศึกษาเพือ่จดัทาํแผนหลกัการพฒันาและจดัการทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ปัจจยัหลกั ท่ีส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมในภาคตะวนัออกมีการขยายตวั มีดงัน้ี  
(ก)  นโยบายของรัฐในการพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ในระยะท่ีผ่านมารัฐบาล ได้

ดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ระยะท่ี 1 โดยมีเป้าหมายหลกัในการพฒันา
พ้ืนท่ีบริเวณแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และพ้ืนท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ควบคู่ไปกบัการพฒันาท่าเรือนํ้าลึก ตลอดจนพฒันาชุมชนใหม่เพ่ือรองรับแรงงานและประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน 
อีกทั้งยงัครอบคลุมถึงการพฒันาเมืองให้เป็นศูนยก์ลางต่างๆ เช่น จงัหวดัชลบุรี เป็นศูนยก์ลางภูมิภาคในเชิง
ธุรกิจการคา้ พ้ืนท่ีแหลมฉบงัเป็นเมืองท่าสมยัใหม่ พ้ืนท่ีพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียวและศูนยพ์าณิชย ์พื้นท่ีมาบตา
พุดเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสมยัใหม่ของประเทศ และจงัหวดัระยองเป็นศูนยบ์ริการ ฐานการศึกษา และ
ศูนยว์ิจยัดา้นเทคโนโลยี ในขณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพ้ืนท่ีรองรับ บุคลากรในอุตสาหกรรมการบินและ
ขนส่งทางอากาศ  เป็นตน้ 

(ข)  การส่งเสริมการลงทุน  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้แบ่งเขตการส่งเสริมการลงทุนเป็น 3 เขต โดยให้สิทธิและ

ประโยชน์สูงสุดแก่โครงการท่ีประกอบการหรือตั้งโรงงานในเขต 3 เพ่ือสนบัสนุนการกระจายอุตสาหกรรม
ไปสู่ภูมิภาคยิ่งข้ึน สาํหรับพ้ืนท่ีใหบ้ริการของบริษทั ซ่ึงอยูบ่ริเวณจงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ถูกจดั
อยูใ่นเขต 2 โดยมีนโยบายในการผลกัดนัและกระตุน้เศรษฐกิจในภาคตะวนัออกอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในปี 2555
ไดอ้นุมติัโครงการทั้งส้ิน 679 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 336,610 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนถึงร้อยละ 
94  ของมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนของทั้งภาคตะวนัออก 
 
4.4.3.2 ภาวะการแข่งขนั  

การประกอบธุรกิจพฒันาระบบท่อส่งนํ้าและจดัจาํหน่ายนํ้าดิบใหก้บัผูใ้ชน้ํ้ าทั้งภาคอุตสาหกรรม และ
อุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของบริษทั ในปัจจุบนั ไม่มีคู่แข่งขนัรายใหญ่ อีกทั้งโอกาส
ท่ีจะเกิดคู่แข่งขนัทางตรงข้ึนในอนาคตกมี็โอกาสเป็นไปไดน้อ้ยเช่นกนั เน่ืองจากบริษทั ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชน้ํ้ า
จากอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ของกรมชลประทานไวก่้อน ส่วนแหล่งนํ้ าอ่ืนๆ ท่ีพอจะใชท้ดแทนกนัได ้เช่น บ่อ
บาดาล กมี็ขอ้จาํกดัทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ี อุปสรรคสาํคญัสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ี
จะเขา้มาในอุตสาหกรรมน้ี ก็คือ การลงทุนในธุรกิจขนส่งนํ้าทางท่อส่งนํ้า ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ทั้งท่ีเป็นค่าท่อ
ส่งนํ้า ค่าสถานีสูบนํ้า การสาํรองแหล่งนํ้า อีกทั้งการวางท่อเพ่ือใหบ้ริการกบัผูใ้ชน้ํ้ ามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งวาง
ท่อผ่านท่ีสาธารณะ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ มิฉะนั้นแล้ว
ผูป้ระกอบการจะตอ้งเช่าหรือซ้ือท่ีดิน เพ่ือใช้สําหรับวางท่อซ่ึงจะทาํให้ตน้ทุนโครงการสูงมาก ดว้ยเหตุน้ี
บริษทั ซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงมีความไดเ้ปรียบในดา้นความร่วมมือท่ีไดรั้บจากหน่วยงานของ
รัฐบาล เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวง เป็นตน้  

ในบางพ้ืนท่ีผูป้ระกอบการบางรายอาจมีการจดัหานํ้าดิบจากเอกชนรายยอ่ยอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นการ
บริหารความเส่ียง และลดภาระการลงทุนแหล่งนํ้ าสาํรองของตนเองไดบ้า้ง แต่เอกชนรายยอ่ยอ่ืนๆ มีขอ้จาํกดั
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ในการเพ่ิมปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบ เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นการขอใชน้ํ้ าจากกรมชลประทาน 
และแหล่งนํ้ามีปริมาณจาํกดั  

อยา่งไรกดี็ บริษทั อาจมีคู่แข่งทางออ้มได ้ดงัน้ี 
 1)  ลูกคา้ของบริษทั อาจมีแหล่งนํ้าทดแทนหรือแหล่งนํ้าสาํรองอ่ืน เช่น การนาํนํ้ าท้ิงท่ีผ่านการบาํบดั
แลว้กลบัมาใช ้(Recycle) การขดุบ่อบาดาล หรือการขดุสระเกบ็นํ้า เป็นตน้ 
 2)  การซ้ือนํ้ าจากรถนํ้ าของเอกชน แต่นํ้ าดงักล่าวมีราคาสูงถึงประมาณ 30-40 บาท/ลูกบาศก์เมตร 
รวมทั้งสามารถใหบ้ริการในปริมาณท่ีค่อนขา้งจาํกดั 
 3)  การสูบนํ้ าโดยตรงจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติซ่ึงสามารถสูบนํ้ าไปใชไ้ดเ้ฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
เน่ืองจากในช่วงฤดูแลง้ปริมาณนํ้ าท่ีทาํให้จะลดตํ่าลง และบางพ้ืนท่ีจะมีนํ้ าทะเลหนุน ทาํให้นํ้ าในแม่นํ้ าลาํ
คลองไม่สามารถนาํไปใชง้านได ้
 
4.3.3.3 กลยทุธ์ทางการตลาด  
(ก)  กลยทุธ์การแข่งขนั  

บริษทั กาํหนดแผนกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทั เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์
จะพฒันา และบริหารระบบท่อส่งนํ้ าสายหลกัในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวนัออก และเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการใช้นํ้ าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างพอเพียง ประกอบกบัให้การดาํเนินงานของบริษทั สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยมีแผนกลยทุธ์หลกั ดงัน้ี 
ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ 

ในปี 2555 บริษทัไดป้รับปรุงกระบวนการทาํงานการให้บริการลูกคา้อย่างต่อเน่ืองโดยคณะทาํงาน 
Customer Service Improvement (CSI) ซ่ึงตั้งข้ึนในปี 2554 ไดป้รับปรุงกระบวนการเพ่ิมเติมโดยยดึตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ (Voice of Customer) เพ่ือปรับฐานขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั พร้อมกบัปรับปรุงการ
ใหบ้ริการตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้  ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอทุกเดือน โดย
กาํหนดเป้าหมายไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่   

1. ดา้นการรักษาเสถียรภาพระบบสูบและจ่ายนํ้า (Reliability) มีการกาํหนดเป้าหมายไม่ใหเ้กิดความ
เสียหายกบัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ จนทาํใหร้ะบบสูบจ่ายนํ้าหยดุชะงกั หรือไม่มีการหยดุการจ่ายนํ้าในแนวท่อส่ง
นํ้าหลกั ทั้งน้ีการหยดุการจ่ายนํ้าเพ่ือซ่อมแซมบาํรุงรักษากาํหนดไวไ้ม่เกิน 8 ชัว่โมง/คร้ัง เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ี
มีความสาํคญัสูง (Class A) จะตอ้งไม่มีการหยดุทาํงาน ฯลฯ   

2. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Products) ผลท่ีไดจ้ากการสาํรวจความพึงพอใจทั้งดา้นการจดัการ และ การแกไ้ข
ปัญหาคุณภาพนํ้าตามระดบัท่ีตกลงกบัลูกคา้ (Service Level Agreement, SLA) จะตอ้งมีค่ามากกว่าร้อยละ 80 

3. ดา้นการบริการ (Services) การตอบสนองจากลูกคา้จะตอ้งมีค่ามากกว่าร้อยละ 80 
4. ดา้นประชาสัมพนัธ์ (Information) ตอ้งมีความถูกตอ้งและแม่นยาํ สามารถตรวจสอบขอ้มูล

ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 
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จากปี 2554 จนถึงปี 2555 ไดมี้การเปล่ียนแปลงท่ีมีประโยชน์รวมถึงพฒันาการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้(Customer Needs) ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นการรักษาเสถียรภาพระบบสูบและจ่ายนํ้ า (Reliability) ไดมี้การจดัลาํดบัความสําคญัของ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ ความพร้อมของเคร่ืองจกัร โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  Class A (มีความสาํคญั
สูง)  Class B (มีความสาํคญัปานกลาง) และ Class C (มีความสาํคญัปกติ)  เพ่ือใชก้าํหนดเกณฑก์ารซ่อมแซม
ตามลาํดบัความสาํคญัของสถานีและอุปกรณ์  รวมถึงการเพ่ิมศกัยภาพของระบบโครงข่ายท่อส่งนํ้า และ 
แหล่งนํ้าของบริษทั โดยมีโครงการลงทุนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 โครงการเพ่ิมศกัยภาพระบบจ่ายนํ้าแหลมฉบงั (บางพระ) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมความสามารถของ
ระบบสูบจ่ายนํ้าใหแ้ก่พ้ืนท่ีชลบุรี สามารถส่งนํ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้ าไดอ้ยา่งเพียงพอ ลดการพ่ึงพานํ้าจากพ้ืนท่ีระยอง
และเพ่ิมเสถียรภาพในการสูบจ่ายนํ้าใหม้ัน่คงมากข้ึน 
  โครงการพฒันาสระเกบ็นํ้าดิบคลองทบัมา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมแหล่งนํ้าตน้ทุนของบริษทั รองรับ
ความตอ้งการใชน้ํ้าในอนาคตของพ้ืนท่ีระยอง  

2. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Products) มีการกาํหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการใหบ้ริการตามระดบั SLA โดยเนน้
ดา้นแรงดนันํ้ าและคุณภาพนํ้า พร้อมกบัจดัทาํ Work Procedure ในระบบบริหารคุณภาพ (ISO)  เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทนัทีท่ีระบบควบคุมแบบรวมศูนย ์( Control Center )  มีการแจง้เตือนข้ึนมา  

3. ดา้นการบริการ (Services)  มีการยกระดบัเกณฑค์วามพึงพอใจในการให้บริการให้สูงข้ึน และ
จาํแนกกลุ่มการให้บริการตามปริมาณการใชน้ํ้ าดิบ เพ่ือใหบ้ริการไดร้วดเร็วตรงตามความสาํคญัอยา่งเร่งด่วน
มากข้ึน และ  

4. ดา้นประชาสัมพนัธ์ (Information) มีการจดัทาํขอ้มูลข่าวสารส่งให้ลูกคา้ตามระดบัลูกคา้ โดยมี
ความถ่ีในการส่งแตกต่างกนั (Weekly, Monthly, Quarterly) มีการปรับปรุงฐานขอ้มูลลูกคา้ (Information 
Customize Report) เพ่ือส่งขอ้มูล Customize Report, Water Quality, Water situation, News Letter ใหต้รงตาม
ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มลูกคา้มากข้ึน 
ดา้นระบบการบริหารคุณภาพ 

บริษทั ไดน้าํระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาประยกุตใ์ชภ้ายในองคก์ร เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษทั ท่ีว่า “จดัสรรนํ้ าสู่ผูใ้ช ้มัน่ใจในบริการ คุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม” โดย
บริษทั ไดด้าํเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษทั (Bureau Veritas Certification 
(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงไดรั้บการรับรองโดย United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซ่ึงเป็นองคก์ร
ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติท่ีมีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นประเทศสหราชอาณาจกัร และถือว่าเป็นบริษทั
นํ้าแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บรองคุณภาพ ISO 9001:2000 

บริษทั ได้รับการรับรองระบบคุณภาพครอบคลุมระบบงานต่างๆ ทั้งงานด้านการตรวจสอบ การ
วางแผนธุรกิจ การบริหาร การจดัการ การปฏิบติัการ รวมทั้งการเงินและพสัดุ แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยง
ระบบขอ้มูลท่ีภายในองคก์ร ซ่ึงทาํให้ลูกคา้มัน่ใจไดว้่าจะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีบริษทั ยงั
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ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการดาํเนินงานของบริษทั มีการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี และไม่พบปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินงานของบริษทั 
ดา้นการขยายพื้นท่ีการใหบ้ริการ 

บริษทั ไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และขยายการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือขยายพ้ืนท่ี
การให้บริการให้ทัว่ถึง และเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ้ าในพื้นท่ีความรับผิดชอบของบริษทั โดยศึกษาถึง
ความตอ้งการใชน้ํ้ าในแต่ละพ้ืนท่ีเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นการลงทุน ทั้งดา้นการปรับปรุงและขยาย
ระบบท่อส่งนํ้าท่ีมีอยูเ่ดิมและการพฒันาระบบท่อส่งนํ้าใหม่ อาทิ โครงการวางท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล-มาบตา
พดุ เส้นท่ี 3 ซ่ึงโครงการขยายระบบท่อส่งนํ้าท่ีมีอยูเ่ดิมจะทาํใหก้ารจ่ายนํ้าในพ้ืนท่ีระยองมีศกัยภาพในการสูบ
จ่ายเพ่ิมข้ึน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบส่งนํ้ าและการควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นการผลิต บริษทั ไดป้รับปรุง
ระบบสูบนํ้าและวิธีการส่งนํ้าอยูเ่สมอ เช่น 

1.  ปรับปรุงระบบสูบส่งนํ้ าใหส้ามารถสูบนํ้าจากอ่างเกบ็นํ้าดอกกรายไปถึงปลายทางท่ีสัตหีบได ้โดย
ไม่ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูบนํ้ าข้ึนไปสถานียกระดบันํ้ าท่ีมาบตาพุด ทาํให้สามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า
ไดอ้ยา่งมาก เป็นตน้ 

2.  บริษทั ไดจ้ดัให้มีระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) อยา่งต่อเน่ือง โดยมี
ทีมงานท่ีคอยตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบการสูบส่งนํ้ าอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อป้องกนัการสึกกร่อนของระบบท่อ 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ประตูนํ้า และมาตรวดันํ้า เป็นตน้ 

3.  ติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองท่ีสถานีสูบนํ้าดอกกราย ทาํใหส้ามารถสูบจ่ายนํ้าไดต่้อเน่ืองแมไ้ม่มี
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าในช่วง Peak load ไดจ้าํนวนมากในกรณีท่ี
ตน้ทุนค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงตํ่ากว่าตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าดว้ย 
 
(ข)  ข้อได้เปรียบของบริษทั เม่ือเทยีบกบัคู่แข่งขัน    

จากการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติจดัตั้งบริษทัเพ่ือใหเ้ป็นผูด้าํเนินการพฒันาและบริหารระบบท่อส่งนํ้าสาย
หลกัในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก  ทาํให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการใชน้ํ้ าดิบจากอ่างเกบ็นํ้าของ
กรมชลประทาน ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าส่วนใหญ่ของภาคตะวนัออก เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่การอุปโภคบริโภคและการ
อุตสาหกรรม  อยา่งไรกต็าม บริษทัไดพ้ฒันาการดาํเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั พร้อม
ดว้ยสั่งสมประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ กรณีวิกฤตภยัแลง้ในปี 2548  ปัญหาทางการเงิน  จนเกิดเป็น
ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการนํ้ าและการเงิน  ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากลูกค้า ชุมชน   
นกัลงทุน โดยทั้งหมดช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของบริษทั ในการขยายงานไดดี้กว่าผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ 
สรุปขอ้ไดเ้ปรียบหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของบริษทั 
1.   เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งโดยภาครัฐ 
2.  ไดรั้บความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ เช่น การวางท่อซ่อมแซม และการบาํรุงรักษา เป็นตน้ 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจของแต่สายผลิตภณัฑ ์
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 40 
 

3.  มีประสบการณ์ท่ียาวนาน ความน่าเช่ือถือ  ตลอดจนความเช่ียวชาญ  จากการเป็นเอกชนรายแรกท่ีดาํเนิน
ธุรกิจสูบส่งนํ้าดิบ 
4. มีแหล่งนํ้าท่ีแน่นอนและเพยีงพอเพ่ือป้อนใหก้บัผูใ้ชน้ํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
5.  มีระบบการบริหารและควบคุมการจ่ายนํ้าท่ีแม่นยาํและทนัสมยั สามารถควบคุมปริมาณนํ้ าสูญเสียในระบบ 
รวมทั้งสามารถควบคุมการสูบจ่ายนํ้าใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชน้ํ้า 
6.  มีฐานการตลาดขนาดใหญ่ 
7.  มีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
8.  มีศกัยภาพสูงในการขยายงาน 
 
(ค)  นโยบายราคา   

บริษทั มีนโยบายกาํหนดอตัราค่านํ้ าดิบเพ่ือสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการ โดยการคาํนวณหา
อตัราค่านํ้าของบริษทั ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
1) การคาํนวณหาอตัราค่านํ้าเฉล่ีย 

บริษทั กาํหนดอตัราค่านํ้ าดิบแยกเป็นรายโครงการ โดยจะคาํนวณจากต้นทุนท่ีแท้จริงของแต่ละ
โครงการซ่ึงประกอบดว้ย เงินลงทุนโครงการ ตน้ทุนค่านํ้ าดิบ ตน้ทุนในการดาํเนินงาน ค่าเช่า รวมทั้งเงิน
ลงทุนในระบบท่อส่งนํ้ าในอนาคต   นอกจากน้ี ครม.มีมติ  (6 สิงหาคม 2539) ใหบ้ริษทั พิจารณารวมค่าลงทุน
ในการบาํบดันํ้ าเสียเป็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงดว้ย   อย่างไรก็ตาม นบัตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการจนถึงปัจจุบนั ยงัไม่มี
รายจ่ายในดา้นน้ีเกิดข้ึน บริษทั จึงยงัมิไดร้วมตน้ทุนดงักล่าว  ซ่ึงในอนาคต บริษทัจะไดพิ้จารณาดาํเนินการใน
ดา้นน้ีต่อไป เพ่ือใหเ้กิดการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
อตัราค่านํ้าเฉล่ียซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนท่ีแทจ้ริงขา้งตน้ โดยแยกพิจารณา เป็น 2 วิธี คือ  
1.1) ตน้ทุนส่วนเพิ่มโดยเฉล่ีย (Average Incremental Cost หรือ AIC) วิธีน้ีเป็นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนั

สุทธิของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการท่ีอตัราส่วนลดประมาณร้อยละ 15 แลว้นาํมาคาํนวณหาค่าเฉล่ียต่อ
หน่วยปริมาณนํ้าดิบท่ีจาํหน่ายในรอบระยะเวลา 30 ปี จากนั้น นาํค่า AIC ท่ีไดม้าบวกส่วนเพิ่ม (Mark-up) 
อีกร้อยละ 20 จะไดอ้ตัราค่านํ้าเฉล่ียสาํหรับกรณีท่ี 1.1 

1.2) อตัราผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity Internal Rate of Return) 
คาํนวณอตัราค่านํ้ าเฉล่ียจากกระแสเงินสดสุทธิของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการ และรายรับจากการ
จาํหน่ายนํ้ าดิบในรอบระยะเวลา 30 ปี ท่ีให้อตัราผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุ้น
ของโครงการ มีค่าประมาณร้อยละ 15 ต่อปี 

2) การกาํหนดอตัราค่านํ้า 
จากแนวโน้มความต้องการใช้นํ้ าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จากการใช้นํ้ าภาคอุตสาหกรรม และการใช้นํ้ าภาค

อุปโภค-บริโภค ส่งผลกระทบต่อนโยบายการกาํหนดอตัราค่านํ้ าในระยะยาว บริษทั จึงมีความจาํเป็นตอ้ง
ทบทวนนโยบายการกาํหนดอตัราค่านํ้า สรุปผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงนโยบายราคา ดงัน้ี 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจของแต่สายผลิตภณัฑ ์
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 41 
 

1. นโยบายราคาปี 2549  2. ผลกระทบ  3. นโยบายราคาปี 2551 
1.1 แบ่งอตัราค่านํ้าตามพื้นท่ีจ่าย

นํ้ า 
1.2 กาํหนดอตัราค่านํ้า

ภาคอุตสาหกรรมใหมี้ราคา
สูงกวา่อุปโภค-บริโภค 
(Cross Subsidize) 

 2.1 ปริมาณการใชน้ํ้ าดิบเพือ่การ
อุปโภค-บริโภคมีปริมาณเพิ่มข้ึน 

2.2 โครงขา่ยท่อส่งนํ้าเช่ือมโยง
ติดต่อกนั ทาํใหทุ้กพื้นท่ีมีตน้ทุน
การสูบส่งนํ้ าเฉล่ียเท่ากนั 

2.3 การจ่ายนํ้ าตามแรงโนม้ถ่วงของ
โลก มีอตัราส่วนนอ้ยลง มีการสูบ
ส่งนํ้าขา้มพ้ืนท่ีมากข้ึน 

2.4 ค่าใชจ่้ายในการเก็บนํ้าสาํรอง/สูบ
จ่ายเพิ่มสูงข้ึน เช่น อ่างเกบ็นํ้า
บางพระ,สระสาํรองนํ้าดิบสาํนกับก 

 1.1 ทุกพ้ืนท่ีใชอ้ตัราค่านํ้า
เดียวกนั ตามประเภทธุรกิจ 

1.2 แบ่งโครงสร้างราคาตาม
ประเภทการใชน้ํ้ า 

 
สาํหรับปี 2555 บริษทั ไดท้บทวนการกาํหนดราคาค่านํ้าดิบ พบว่า ตน้ทุนในการดาํเนินการสูบส่งนํ้า

ดิบไดเ้พ่ิมสูงข้ึนหลายประการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตน้ทุนจากการเพ่ิมศกัยภาพแหล่งนํ้ า ตน้ทุนจากการสํารองนํ้ าดิบเพื่อป้องกนัปัญหาการขาดแคลนนํ้ า โดย
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบให้นาํโครงสร้างอตัราค่านํ้าดิบท่ีประกาศตั้งแต่ปี 2551 สาํหรับปี 2553-2555 
ท่ีเคยชลอไว ้นาํกลบัมาใชใ้หม่สาํหรับปี 2555-2557 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี 4.6  โครงสร้างอตัราค่านํ้า 

ประเภทผู้ใช้นํ้า 
อตัราค่าใช้นํา้ (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 / เขตประกอบการอตุสาหกรรม 11.00 11.50 12.00 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 12.00 12.50 13.00 
หมายเหตุ  
1. การกาํหนดประเภทผูใ้ชน้ํ้ า 
            ประเภท  1  :  อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ กิจการท่ีใชน้ํ้ าดิบ เพ่ือผลิตนํ้ าประปาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หน่วยงานราชการ 
รวมถึงชุมชนท่ีขาดแคลนนํ้ าสะอาด 
            ประเภท   2   :  นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนิคม
อุตสาหกรรมร่วมดาํเนินงาน รวมถึงผูใ้ชน้ํ้ าเดิม ซ่ึง กนอ. / กรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุญาตใหใ้ชน้ํ้าดิบก่อนการ
ดาํเนินงานของบริษทั 
 ประเภท  3  :  สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ท่ี
ดาํเนินการโดยเอกชนเท่านั้น ไม่ไดร่้วมดาํเนินงานกบั กนอ. ตามผูใ้ชน้ํ้ าประเภท 2 
 ประเภท  4 : โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ผูใ้ชน้ํ้ าตามประเภท 3 
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2.  อตัราค่านํ้ าตามประกาศฉบบัน้ี ใชส้าํหรับผูใ้ชน้ํ้ าท่ีรับนํ้ าดิบจากบริษทั อยา่งสมํ่าเสมอทุกเดือนเท่านั้น หากผูใ้ชน้ํ้ าหยดุรับนํ้ าจากบริษทั เกินกวา่ 
2 เดือนต่อปี หรือรับนํ้ าไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณนํ้ าจดัสรรท่ีไดรั้บ หรือปริมาณท่ีตกลงไวใ้นแต่ละปี บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกสญัญาซ้ือขาย
นํ้ าดิบ หรือคิดอตัราค่านํ้าดิบตามท่ีเห็นวา่สมควร  
3.  การซ้ือขายนํ้ าดิบสาํหรับผูข้อใชน้ํ้ าท่ีไม่ไดท้าํสัญญากบับริษทั ไวก่้อน รวมถึงผูใ้ชน้ํ้ าท่ียกเลิกสญัญาไปแลว้ตามขอ้ 3 บริษทั ถือวา่เป็นผูข้อใชน้ํ้ า
ดิบชัว่คราว ซ่ึงบริษทั จะกาํหนดอตัราค่านํ้าตามปริมาณ และระยะเวลาท่ีตอ้งการใหส่้งจ่ายนํ้าดิบ และจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายนํ้ าดิบท่ี
บริษทั กาํหนดไว ้
4.  บริษทั ขอสงวนสิทธิในการทบทวนอตัราค่านํ้าดิบใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนการบริหาร และสูบจ่ายนํ้าดิบตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ ได้
ตามสมควร 

 
4.3.4 การจาํหน่ายและช่องทางการจําหน่าย  

บริษทั จาํหน่ายนํ้ าดิบโดยตรงให้แก่ลูกคา้ผ่านทางระบบท่อส่งนํ้ าของบริษทั ในลกัษณะผูค้า้ส่ง 
(Wholesaler) เป็นส่วนใหญ่ โดยลูกคา้ท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะซ้ือนํ้าจากบริษทั เพ่ือขายต่อใหก้บัโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ส่วนการประปาจะซ้ือนํ้ าจากบริษทั เพ่ือไปผลิตนํ้ าประปาและจาํหน่ายนํ้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคต่อไป ในการซ้ือขายนํ้ าดิบบริษทั มีการทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงในการใช้หรือซ้ือขายนํ้ าดิบ
ระหวา่งบริษทั ซ่ึงเป็น “ผูข้าย” กบั ผูใ้ชน้ํ้า/ผูซ้ื้อ แต่ละราย โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1) ไม่กาํหนดอายขุองสญัญา (ยกเวน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าระยอง จาํกดั ซ่ึงกาํหนดอายสุญัญา 30 ปี)  
2) ปริมาณนํ้าดิบท่ีจ่ายใหก้บัลกูคา้จะมีการระบุปริมาณการใชน้ํ้าสูงสุดหรือปริมาณการใชน้ํ้ าเฉล่ียของ

ลูกคา้แต่ละราย ปัจจุบนับริษทั มีนโยบายกาํหนดปริมาณการใช้นํ้ าขั้นตํ่ารายปี เพ่ือประโยชน์ในการวาง
แผนการจ่ายนํ้าแต่ละปีใหแ้ม่นยาํ และลดความผนัแปรจากการใชแ้หล่งนํ้าทางเลือกของลกูคา้ดว้ย 

3) บริษทั สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่านํ้าดิบตามท่ีเห็นสมควร 
ในปี 2555 บริษทัจาํหน่ายนํ้ าดิบปริมาณ 278.69 ลา้นลูกบาศก์เมตร เพ่ิมข้ึนกว่าปี 2554 ประมาณ 

ร้อยละ 6.56 ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้283.57 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เน่ืองจากผูใ้ชน้ํ้ าไดรั้บผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจ และการเงินโลก จึงทาํให้ลดอตัราการผลิตกว่าปีท่ี   ผ่านมา อย่างไรก็ตามจากนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดจนการเร่ิมฟ้ืนตวัของตลาดโลกจึงทาํให้สภาวะการผลิต และการใช้นํ้ าอุปโภค
บริโภคมีแนวโนม้สูงข้ึน ทั้งน้ีอตัราค่านํ้าของปี 2555 กส่็งผลช่วยใหร้ายไดค่้านํ้าดิบเพ่ิมกว่าก่อนเป็น 2,761.61 
ลา้นบาท เติบโตข้ึนกว่าปีก่อน ประมาณร้อยละ 15.95 ดงัสถิติปริมาณและรายไดจ้าํหน่ายนํ้าตั้งแต่ปี 2551-2555
ท่ีแสดงในแผนภาพท่ี  4.6 
 

แผนภาพท่ี 4.6 แสดงสถิติปริมาณนํ้าจาํหน่าย และรายไดจ้าํหน่ายสะสม ตั้งแต่ปี 2551 - 2555 

  
หมายเหต:ุ      ปริมาณนํา้จาํหน่ายสะสม ต้ังแต่มกราคม-ธันวาคม หมายเหต:ุ      รายได้จาํหน่ายสะสม ต้ังแต่มกราคม-ธันวาคม 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจของแต่สายผลิตภณัฑ ์
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 43 
 

4.4 ลกัษณะของลูกค้า 
ประเภทผูใ้ช้นํ้ าของบริษัท มี 4 ประเภท คือ (1) อุปโภคบริโภค (2) นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ  

(3) สวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม (4) โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 
ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทั ในพ้ืนท่ีระยอง จะเป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐโดยมี

สดัส่วนนํ้าจาํหน่ายประมาณร้อยละ 82.1  สาํหรับการจาํหน่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคนั้น มีสัดส่วนนํ้ าจาํหน่าย
ประมาณร้อยละ 15.5  ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ การประปาบา้นฉางและบจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ (กิจการประปา 
สตัหีบ)  สถิติของปริมาณและมูลคา่นํ้าจาํหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.7  
 
ตารางท่ี 4.7 ปริมาณและมูลค่าการจาํหน่ายนํ้าดิบแยกตามประเภทผูใ้ชน้ํ้า  พื้นท่ีระยอง 

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

ประเภทผู้ใช้นํ้า 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

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

1. การอุปโภคบริโภค 24.77 15.65 215.74 14.83 27.20 15.89 236.94 15.06 27.60 15.58 272.40 15.52 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 75.16 47.48 695.20 47.80 140.22 81.91 1,297.03 82.43 145.86 82.32 1,440.63 82.10 
3. สวนอุตสาหกรรม /       
เขตประกอบการ  

49.03 30.98 454.84 31.27 2.85 1.66 29.17 1.85 2.28 1.29 24.68 1.41 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 9.33 5.89 88.54 6.09 0.92 0.54 10.38 0.66 1.44 0.81 17.10 0.97 
รวม 158.29 100.00 1,454.32 100.00 171.19 100.00 1,573.52 100.00 177.18 100.00 1,754.80 100.00 

หมายเหตุ : 
1. ผูใ้ชน้ํ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภครายใหญ่ ประกอบดว้ย การประปาบา้นฉาง, บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ (กิจการประปาสัตหีบ), เทศบาลมาบข่า และ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
2. ผูใ้ชน้ํ้ าของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รายใหญ่ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.มาบตาพุด) 
3. ผูใ้ชน้ํ้ าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่  นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก,  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย,  นิคม
อุตสาหกรรม RIL 1996 และ บจ.สุขมุวิท อินเตอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์
4. ผูใ้ชน้ํ้ าประเภทโรงงานทัว่ไปรายใหญ่ ไดแ้ก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าระยอง, บมจ.ปตท. และ บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป 

 
สาํหรับผูใ้ชน้ํ้ ารายใหญ่ของบริษทั ในพ้ืนท่ีชลบุรี เป็นประเภทอุปโภคบริโภคโดยมีสัดส่วนมูลค่านํ้ า

จาํหน่ายประมาณร้อยละ 72.5  ลูกค้าหลักได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค  รองลงมาเป็นประเภทนิคม
อุตสาหกรรมของรัฐ สัดส่วนมูลค่านํ้ าจาํหน่ายประมาณร้อยละ 27.1 ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.แหลมฉบัง) สถิติของปริมาณและมูลค่านํ้ าจาํหน่ายของลูกค้าแต่ละประเภทมี
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
 
 
 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจของแต่สายผลิตภณัฑ ์
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 44 
 

ตารางท่ี 4.8 ปริมาณและมูลค่าการจาํหน่ายนํ้าดิบแยกตามประเภทผูใ้ชน้ํ้ าของบริษทั พ้ืนท่ีชลบุรี 
(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 

ประเภทผู้ใช้นํ้า 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. การอุปโภคบริโภค 42.53 71.57 370.45 70.19 47.67 70.52 415.22 69.20 55.71 72.56 550.31 72.50 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 8.04 13.53 74.37 14.09 19.73 29.18 182.47 30.41 20.83 27.13 206.04 27.14 
3. สวนอุตสาหกรรม /        

เขตประกอบการ  
2.41 4.05 22.36 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 6.45 10.85 60.60 11.48 0.20 0.30 2.30 0.38 0.23 0.30 2.74 0.36 
รวม 59.43 100.00 527.79 100.00 67.60 100.00 599.99 100.00 76.77 100.00 759.08 100.00 

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

 

สําหรับผูใ้ชน้ํ้ ารายใหญ่ของบริษทั ในพ้ืนท่ีปลวกแดง-บ่อวิน เป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 
โดยมีสัดส่วนมูลค่านํ้ าจาํหน่ายประมาณร้อยละ 72.5 รองลงมาเป็นประเภทอุปโภคบริโภคสัดส่วนมูลค่านํ้ า
จาํหน่ายประมาณร้อยละ 26.3 ลูกคา้หลกัในพ้ืนท่ีน้ีไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มเหมราช, นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี, นิคมอุตสาหกรรมจีเคแลนด,์ บจ.ไทยเนชัน่แนล พาวเวอร์, โรงกรองนํ้ าหนองกลางดง  และ บจ. 
ยนิูเวอร์แซล ยทิูลิต้ีส์ (กิจการประปาบ่อวิน)  สถิติของปริมาณและมูลค่านํ้าจาํหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมี
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ปริมาณและมูลค่าการจาํหน่ายนํ้าดิบแยกตามลกัษณะผูใ้ชน้ํ้ าของบริษทั พ้ืนท่ีปลวกแดง-บ่อวิน 

(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 
 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ประเภทผู้ใช้นํ้า ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1.  การอุปโภคบริโภค 9.17 40.66 79.85 39.17 6.85 33.28 59.66 31.90 5.91 26.24 58.60 26.25 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ - 0.00 - 0.00 13.54 65.79 125.27 66.98 16.38 72.70 161.95 72.53 
3. สวนอุตสาหกรรม /                

เขตประกอบการ  
11.73 52.03 108.52 53.23 0.06 0.29 0.62 0.33 

0.10 0.45 1.11 0.50 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 1.65 7.31 15.49 7.60 0.13 0.63 1.46 0.78 0.14 0.61 1.62 0.73 
รวม 22.55 100.00 203.86 100.00 20.58 100.00 187.02 100.00 22.53 100.00 223.29 100.00 

 
 
 
 
หมายเหตุ :  



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจของแต่สายผลิตภณัฑ ์
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 45 
 

1. ผูใ้ชน้ํ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ไดแ้ก่ โรงกรองนํ้ าหนองกลางดง 
2. ผูใ้ชน้ํ้ าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่  กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี
, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
3. ผูใ้ชน้ํ้ าประเภทโรงงานทัว่ไป ไดแ้ก่ บจ.ไทยเนชัน่แนล พาวเวอร์ 

 
สาํหรับผูใ้ชน้ํ้ารายใหญ่ในพื้นท่ีฉะเชิงเทรา เป็นประเภทโรงงานทัว่ไป โดยมีสัดส่วนมูลค่านํ้าจาํหน่าย

ประมาณร้อยละ 60.60  รองลงมาเป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ และอุปโภคบริโภค สัดส่วนมูลค่านํ้ า
จาํหน่ายประมาณร้อยละ 19.7 และ 14.1 ตามลาํดับ พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา มีลูกคา้ จาํนวน 7 ราย ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมเวลโกร์ว, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, การประปาบางปะกง, การประปาฉะเชิงเทรา, บจ. 
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย, บจ.บีพีเค พาวเวอร์ซพัพลาย และ บมจ.วินโคสท ์อินดสัเตรียล พาร์ค  สถิติของ
ปริมาณและมูลค่านํ้าจาํหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10 ปริมาณและมูลค่าการจาํหน่ายนํ้าดิบแยกตามลกัษณะผูใ้ชน้ํ้าของบริษทั พ้ืนท่ีบริเวณฉะเชิงเทรา 

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

ประเภทผู้ใช้นํ้า 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. การอุปโภคบริโภค 4.00 77.32 43.82 73.83 1.06 49.75 9.26 44.52 0.34 15.63 3.44 14.10 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ - 0.00 - 0.00 0.21 9.67 1.91 9.19 0.48 21.92 4.82 19.72 
3. สวนอุตสาหกรรม /            
เขตประกอบการ  

0.48 9.37 4.60 9.75 0.13 5.99 1.31 6.30 
0.13 5.68 1.36 5.57 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 0.69 13.31 7.74 16.42 0.74 34.60 8.32 39.99 1.25 56.77 14.81 60.60 
รวม 5.17 100.00 47.16 100.00 2.14 100.00 20.81 100.00 2.20 100.00 24.43 100.00 

หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ํ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ไดแ้ก่ การประปาบางปะกง 
2. ผูใ้ชน้ํ้ าประเภทสวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ ไดแ้ก่  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
3. ผูใ้ชน้ํ้ าประเภทโรงงานทัว่ไป รายใหญ่ ไดแ้ก่ บจ.โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย, บจ.บีพเีคพาวเวอร์ซพัพลาย และ บมจ.วินโคส์ อินดสัเตรียล 
พาร์ค 

 
ในภาพรวมจะเห็นไดว้่า พ้ืนท่ีท่ีบริษทั บริหารระบบท่อส่งนํ้ าอยู่ในปัจจุบนัมีลูกคา้รายใหญ่ ไดแ้ก่  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการประปาส่วนภูมิภาค  สาํหรับลูกคา้รายอ่ืนๆ ของบริษทั มีทั้ง
สวนอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อนั
ดีกบับริษทั เช่นกนั เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้
เสมอมา และบริษทั ยงัมีความพยายามท่ีจะพฒันาและปรับปรุงบริการของบริษทั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึน สําหรับโอกาสท่ีบริษทั จะสูญเสียลูกคา้รายใหญ่มีความเป็นไปไดน้้อย เน่ืองจากบริษทั 
เป็นผูพ้ฒันาและบริหารระบบท่อส่งนํ้ าดิบแต่เพียงผูเ้ดียวในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก อีกทั้งลูกคา้ราย
ใหญ่ทั้ง 3 รายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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4.5 การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 
 

 
แผนภาพท่ี 4.7 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานขนส่งนํ้าดิบจากแหล่งนํ้าสู่ลกูคา้ 

 

4.5.1 แหล่งนํา้ดิบและสิทธิในการซ้ือนํา้ 
ปัจจุบนับริษทั ไดรั้บหนงัสืออนุญาตใหใ้ชน้ํ้าดิบจากอ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้ อ่างเกบ็นํ้าดอกกราย อ่างเกบ็

นํ้ าหนองปลาไหล  อ่างเก็บนํ้ าบางพระ  และคลองนครเน่ืองเขต ของกรมชลประทานโดยมีระยะเวลา 5  ปี  
(ดงัรายละเอียดสรุปในตารางท่ี 4.1)  

ในดา้นราคานํ้ าดิบท่ีบริษทั ซ้ือจากอ่างเกบ็นํ้าของกรมชลประทานนั้น บริษทัชาํระค่านํ้ าดิบตามอตัรา
ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2518) ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีเรียกเก็บค่าชลประทานจากผูใ้ช้นํ้ าจากทางนํ้ าชลประทาน เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือ
กิจการอ่ืนใน หรือนอกเขตชลประทาน อตัราน้ีเป็นอตัราเดียวกบัท่ีกรมชลประทาน ขายให้แก่ผูใ้ช้นํ้ าทัว่
ประเทศ และการเปล่ียนแปลงราคาค่านํ้าดิบจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอนาคต 
อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลในอดีตกรมชลประทานยงัไม่เคยมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่านํ้ านบัตั้งแต่มีการออก
ประกาศฉบบัดงักล่าว 
 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา    บริษทั ซ้ือนํ้าดิบจากกรมชลประทาน ตามรายการดงัน้ี    

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ปริมาณ      
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

243,975,160 121,987,580 269,329,109 134,664,555 283,950,260 141,975,131 
หมายเหตุ : กรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทานเป็นรายเดือนจากผูใ้ชน้ํ้ าจากทางนํ้ าชลประทานในอตัรา 20 สตางค ์สาํหรับ 50,000 ลูกบาศก์
เมตรแรก ส่วนท่ีเกิน 50,000 ลบ.ม. แต่ไม่เกิน 100,000 ลบ.ม. ลบ.ม.ละ 30 สตางค ์และ ส่วนท่ีเกิน 100,000 ลบ.ม. ลบ.ม.ละ 50 สตางค ์    ทั้งน้ี เศษ
ของลบ.ม.ให้ถือเป็นหน่ึงลบ.ม. 
 
 

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจของแต่สายผลิตภณัฑ ์
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 47 
 

4.5.1.1 ผลของฤดูกาลท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  
บริษทั ไดรั้บผลกระทบของฤดูกาลต่อการดาํเนินธุรกิจบา้ง เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็น

การดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า ดงันั้นความตอ้งการใชน้ํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแลง้ 
จะค่อนข้างสูงกว่าปกติ สําหรับความต้องการใช้นํ้ าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากฤดูกาลมากนกั อยา่งไรก็ดี ลูกคา้บางรายจะมีการขดุสระเก็บนํ้ าเป็นของตนเอง จึงสามารถเก็บ
กกันํ้าฝนไวใ้นสระเกบ็นํ้าเพ่ือทดแทนการใชน้ํ้ าจากบริษทั ไดท้าํใหล้ดการใชน้ํ้าจากบริษทั ไดบ้างส่วนในช่วง
ฤดูฝน 

ในส่วนของผลกระทบของฤดูกาลท่ีมีต่อวตัถุดิบของบริษทั ในช่วงฤดูฝนจะมีนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ ามาก 
ส่วนในช่วงฤดูแลง้ซ่ึงไม่มีนํ้ าฝนตกลงมาเติมปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ า ปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าจะลดลง 
เน่ืองจากการใชน้ํ้ าของผูใ้ชน้ํ้ า อย่างไรก็ตาม  จนถึงปัจจุบนับริษทั ยงัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ า
เพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้   
 
4.5.2 ความสามารถในการจ่ายนํา้และปริมาณการจ่ายนํา้  

ปัจจุบนั บริษทั ไดด้าํเนินการบริหารทรัพยสิ์นท่อส่งนํ้ าหลกัในเขตพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
โดย ณ 31 ธนัวาคม 2555 มีความยาวของท่อส่งนํ้าทั้งส้ิน 377.8 กิโลเมตร  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12  

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดของโครงข่ายระบบท่อส่งนํ้าของบริษทั 

ระบบท่อส่งนํา้ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของท่อส่งนํ้า (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งนํา้  (กม.) 

ความสามารถในการส่งจ่ายนํา้ 
ในพืน้ทีโ่ดยเฉลีย่  (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) 

พืน้ทีห่นองปลาไหล – ดอกกราย - มาบตาพุด  -  
สัตหีบ 

 130.4 316 

พืน้ทีห่นองค้อ-แหลมฉบัง-พทัยา-บางพระ  74.7 110 

พืน้ทีห่นองปลาไหล-หนองค้อ  52.5 78 

พืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชิงเทรา  60.1 65 

- ระบบท่อบางปะกง-ชลบุรี 1,400 53.0 50 

รวม  377.8 619.00 
หมายเหตุ : ความสามารถในการส่งจ่ายนํ้ าดิบคิดท่ี 24 ชัว่โมงต่อวนั ณ อตัราการไหล (Flow Rate) ของระบบในปัจจุบนั เช่น ระบบท่อส่งนํ้ าใน
พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ ซ่ึงใชแ้รงโนม้ถ่วงในการส่งจ่ายนํ้ าจะหมายถึง ความสามารถในการไหลของนํ้ าผ่านระบบท่อตลอด 24
ชัว่โมง โดยอาศยัเพยีงแรงโนม้ถ่วงของโลกเป็นแรงขบัเคล่ือนการไหลของนํ้ า ส่วนระบบท่อส่งนํ้ าในพื้นท่ีดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบซ่ึงใชเ้คร่ือง
สูบนํ้ าในการส่งจ่ายนํ้ า จะหมายถึง ความสามารถในการไหลของนํ้ าผ่านระบบท่อตลอด 24 ชัว่โมง โดยอาศยักาํลงัของเคร่ืองสูบนํ้ าของระบบใน
ปัจจุบนั 
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4.5.3 ข้ันตอนและเทคโนโลยใีนการดําเนินงาน  
4.5.3.1  ขั้นตอนในการดําเนินงาน   
 

ในการดาํเนินงานเพ่ือส่งมอบนํ้าดิบใหแ้ก่ลกูคา้ของบริษทั ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั สามารถสรุปขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) กระบวนการวางแผนโครงการ ซ่ึงรวมถึงการวางแผนโครงการ เพ่ือสรรหาและพฒันาแหล่งนํ้ า 
การศึกษาความเหมาะสม เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียง และความคุม้ทุน ก่อนลงทุนก่อสร้างโรงสูบนํ้า การวางท่อ
จ่ายนํ้ าขนาดใหญ่ และการควบคุมโครงการ ทั้งน้ีกระบวนการดงักล่าวเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  ดงัรายละเอียดแสดงในแผนภาพท่ี 4.8 

 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริษัท (BOD) การกํากับองค์กร

(กฎหมาย/CG/ตรวจสอบ)

ระบบบริหาร

- การวางแผนกลยุทธธ์ ระบบเฝ้าติดตาม

-การบริหารความเส่ียง ข้อมูล  และสารสนเทศ

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง ธุรกิจหลัก การส่ือสารองค์กร/

(ธุรกิจประปา นํา้เสีย และอ่ืนๆ) (ธุรกิจนํา้ดิบ) ชุมชนสัมพนัธ์(CSR)

พฒันาธุรกิจ วางแผนโครงการ/ การตลาดและขาย การบริการหลังการขาย/

ควบคุมโครงการ/ ลูกค้าสัมพนัธ์

จัดหาแหล่งนํา้ สูบจ่ายนํา้ดิบ/

ควบคุมคุณภาพ ผ่านโครงข่ายทอ่น ํ้าดิบ

ซ่อมบํารุง/

กระบวนการหลัก ( Core Process) การสอบเทียบมาตร

จัดการทรัพยากรบุคคล การเงินการบัญชี จัดซื้อและอํานวยการ/

ความปลอดภัย

บจ.ยูนิเวอร์แซลยูทีลิตีส์้ (UU) ผู้ส่งมอบ
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แผนภาพท่ี 4.8 แสดงระบบงานของการดาํเนินธุรกิจของ East Water 
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2) กระบวนการตลาดและการขาย เป็นกระบวนการศึกษาความตอ้งการใชน้ํ้ าของลูกคา้ การพยากรณ์
การใชน้ํ้ าในอนาคต การจดัสรรนํ้ าให้กบัลูกคา้แต่ละรายตลอดจนการกาํหนดจุดประสานและควบคุมการวาง
ท่อรับนํ้าดิบพร้อมสถานีมาตรวดันํ้า รวมทั้งการเจรจาทาํสญัญาซ้ือขายนํ้า 

3) กระบวนการสูบจ่ายนํ้าดิบ เป็นกระบวนการสูบจ่ายนํ้าดิบจากอ่างเกบ็นํ้า หรือแหล่งนํ้าธรรมชาติไป
ยงัลูกคา้ตามปริมาณท่ีลูกคา้ตอ้งการ   East Water ใชร้ะบบ SCADA ในการควบคุมการสูบส่งนํ้ า และเฝ้า
ติดตามกระบวนการสูบจ่ายนํ้ าดิบในดา้นอตัราการไหล แรงดนั ณ อ่างเก็บนํ้ า และแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ตลอด
แนวเส้นท่อจนถึงสถานีรับนํ้าของลูกคา้ 

4) กระบวนการซ่อมบาํรุงรักษาและสอบเทียบมาตร เป็นกระบวนการเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสูบจ่ายนํ้ า โดยมีการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั การซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้านตลอดจน
การสอบเทียบ อุปกรณ์ใหมี้ความเท่ียงตรงและแม่นยาํ อนัจะส่งผลให้เคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์มีการใชง้าน
ท่ียาวนาน และลดภาระการลงทุน 

5) กระบวนการ CRM เป็นกระบวนการท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการลูกคา้ เพ่ือวางแผนการ
ใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งมีประสิทธิภาพและบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน จดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ 
และความเขา้ใจอนัดีกบัลูกคา้ 

6) กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลากร ประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน  การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งตามหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัให้มีสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานท่ีดี   

7) กระบวนการทางดา้นบญัชีและการเงิน จดัทาํบญัชี และรายงานทางการเงินต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมาย มาตรฐานการบญัชี ตามประกาศและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บริหารการเงินและลงทุนเพ่ือ
ควบคุมรายได ้ค่าใชจ่้าย ภายใตก้รอบงบประมาณของบริษทั   นอกจากน้ียงัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น
การเงินเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

8) กระบวนการจดัซ้ือและอาํนวยการ ดาํเนินการวางแผนและควบคุมการจดัหาพสัดุ อุปกรณ์ให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดต่อกลุ่มบริษทั อาํนวยความสะดวกในการบริหารสาํนกังาน ทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจน
การดูแลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการทาํงานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบายและขอ้บงัคบั 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9) กระบวนการ Corporate Social Responsibility( CSR ) ดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าองคก์รสามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม คืนกาํไรสู่สังคมโดย ช่วยเหลือชุมชนใน
พ้ืนท่ีปฏิบติัการ เป็นผูน้าํใหทุ้กคนตระหนกัคุณค่าของนํ้ า และร่วมอนุรักษท์รัพยากรนํ้ าอนัจะส่งผลใหบ้ริษทั
ดาํเนินธุรกิจอยูคู่่สงัคมอยา่งย ัง่ยนื 
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4.5.3.2 เทคโนโลยเีพือ่ควบคุมการสูบจ่ายนํา้ดบิ  
บริษทั ไดน้าํเทคโนโลยรีะบบ SCADA หรือ Supervisory Control and Data Acquisition  มาใชใ้นการ

ควบคุมการสูบส่งนํ้าในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของบริษทั ในพ้ืนท่ีจงัหวดั ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  โดยมีการพฒันา
และปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้บริษทั สามารถบริหารจดัการนํ้ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ 
SCADA เป็นระบบควบคุมและประมวลผลระยะไกล  โดยใชก้ารทาํงานของอุปกรณ์ Programmable Logic 
Controller (PLC) ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารขอ้มูลหลายแบบ เช่น Fiber Optic, Wireless 
Network, โทรศพัท ์(PSTN), GSM และ GPRS  เป็นตน้  นอกจากน้ี ยงัสามารถรายงานถึงสถานะของระบบ ณ 
จุดใดจุดหน่ึง และ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Real Time) ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทั สามารถใชข้อ้มูลเหล่าน้ี ในการ
ควบคุมระบบการสูบจ่ายนํ้าไดอ้ยา่งแม่นยาํ และลดค่าใชจ่้ายในดา้นบุคลากรท่ีใชใ้นการควบคุมการสูบส่งนํ้า 

ปัจจุบนั บริษทัไดร้วมศูนยค์วบคุมการทาํงานหลกัของระบบ SCADA  ไวท่ี้จงัหวดัระยอง  บริเวณ       
อ่างเก็บนํ้ าหนองปลาไหล  เพ่ือใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการควบคุมการทาํงานของสถานีลูกข่าย (Slave Station)  
ติดตั้งอยูต่ามจุดต่างๆ เช่น สถานีสูบนํ้า สถานียกระดบันํ้า จุดรับนํ้าของลูกคา้ เป็นตน้  ภายในสถานีลูกข่ายจะมี
อุปกรณ์ควบคุมซ่ึงรับสัญญาณขอ้มูลจากอุปกรณ์มาตรวดั  เช่น มาตรวดัปริมาณนํ้ า (Flow Meter) มาตรวดั
ความดนั (Pressure Meter) มาตรวดัอุณหภูมิ (Temperature Meter) และเคร่ืองตรวจจบั (Sensor) ขอ้มูลหลกัท่ี
ไดจ้ากอุปกรณ์ควบคุมขา้งตน้จะแสดงผลบนแผนภาพขนาดใหญ่  ส่วนขอ้มูลในรายละเอียดจะแสดงบน
จอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงติดตั้งไวภ้ายในศนูยค์วบคุม   ขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการควบคุมการสูบส่งนํ้า เช่น ปริมาณการ
ไหลของนํ้ า  ความดันนํ้ า  รวมทั้ งอุณหภูมิของอุปกรณ์และเคร่ืองจักร  จะถูกแปลงเป็นสัญญาณผ่าน
ระบบส่ือสารไปยงัศูนยค์วบคุมการทาํงาน และแปลงสัญญาณส่งต่อไปยงัคอมพิวเตอร์  เพ่ือประมวลผลไปใช้
ในการควบคุมระบบสูบส่งนํ้าของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี  บริษทั ไดพ้ฒันาระบบ SCADA แบบรวมศูนย ์ ให้เช่ือมโยงระบบ SCADA ในพ้ืนท่ี
ปฏิบติัการทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  สามารถควบคุมและเฝ้าระวงั (Control & Monitor) ระบบสูบส่งนํ้ าของพ้ืนท่ี
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ไดจ้ากสํานักงานใหญ่ และสํานักงานมาบตาพุด  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากศูนย์
ควบคุมไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารและการจดัการ  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัสภาวะการทาํงานของ
ระบบควบคุมท่ีติดตั้งอยูท่ี่สถานีลูกข่าย และศึกษาพฤติกรรมการใชน้ํ้ าของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือนาํมา
กาํหนดค่าตวัแปรต่างๆ ในกระบวนการสูบส่งนํ้ าท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ในดา้นการส่ือสาร
ขอ้มูลสาํหรับระบบ SCADA นั้น  บริษทั ไดเ้ล็งเห็นว่า ปัจจุบนัระบบส่ือสาร GPRS สามารถให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีปฏิบัติการของบริษัท ได้อย่างทั่วถึงและมีความมั่นคงในการให้บริการมากข้ึน  จึงได้
ปรับเปล่ียนระบบส่ือสารของสถานีลูกข่ายไปใชแ้บบ GPRS แทนการใชร้ะบบส่ือสารแบบสัญญาณวิทย ุจาก
เดิมท่ีมีการใชง้านระบบส่ือสารแบบ GPRS จาํนวน 10 สถานี ไดเ้พิม่ข้ึนเป็น 26 สถานี   

ในอนาคต  บริษทั มีแนวทางท่ีจะพฒันาระบบความปลอดภยัของเครือข่าย Ethernet ท่ีใชใ้นงานระบบ 
SCADA  โดยเพ่ิมจาํนวนอุปกรณ์ป้องกนัการโจมตีจากภายนอก (Firewall)  และจาํแนกหมายเลขเครือข่าย 
(Network ID) เพ่ือป้องกนัการบุกรุกเครือข่ายระบบ SCADA ผ่านช่องทางจากภายนอกเขา้มายงัเครือข่าย
ภายใน  และมีการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ SCADA และเครือข่าย Ethernet  ก่อนเขา้ถึงขอ้มูลทุกคร้ัง 
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4.5.4. การพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทั ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศในดา้นต่างๆ  อาทิ  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย โดยเพ่ิมความเร็วจากระบบเดิม 6 เท่า 

จาก 54 Mbps เป็น 300 Mbps สามารถกระจายสัญญานครอบคลุมไดก้วา้งข้ึนจาก 38 เมตรเป็น 70-100 เมตร  
สามารถรองการการทาํงานในระดบั High Availability (HA) และควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการ (Quality of 
Service, QoS) ได ้ ซ่ึงมีระบบจดัการความปลอดภยัอุปกรณ์ไร้สายของบุคคลภายนอกท่ีมาเช่ือมต่อกบัเครือข่าย
ของบริษัท  และใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) 

2. การพฒันากระบวนการปฏิบติังานดว้ยระบบสารสนเทศ Enterprise Resources Planning ( ERP ) 
ในระยะท่ี 1  ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ระบบงาน  คือ  ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง  บริหารสินคา้คงคลงั  ขายและบญัชีลูกหน้ี  
บญัชีเจา้หน้ีบริหารการเงิน  บญัชีแยกประเภท  บญัชีสินทรัพยถ์าวร  และงบประมาณ  โดยสามารถจดัทาํ
รายงานงบการเงินรวมไดจ้ากระบบในตน้ปี 2555 

3. การเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนเคร่ืองแม่ข่าย (Migration) โดยเปล่ียนเคร่ืองแม่ข่ายให้เป็น
เคร่ืองใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการระบบสารสนเทศหลกัไดอ้ย่างต่อเน่ือง และปรับปรุงให้การ
บริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
 
4.5.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บริษทั ไดด้าํเนินการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย และ
บริษทั ไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มแต่อย่างใด  นอกจากน้ี บริษทั ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008  และมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2004 จาก บริษทั BVC (Thailand) Ltd. แลว้ 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
5.1  ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวมของบริษทั 
5.1.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.1 
  
 ตารางท่ี 5.1 รายการ และมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทั 
 

สินทรัพย์ มูลค่า (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 455.44 
โรงสูบนํ้ า 689.46 
อาคาร 513.14 
ส่วนปรับปรุง อาคาร และอาคารเช่า 250.30 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 8,014.63 
อุปกรณ์สาํนกังาน 341.99 
ยานพาหนะ 0.87 
งานระหว่างก่อสร้าง 1,691.40 
รวม ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ราคาทุน) 11,984.23 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,441.47) 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 9,542.76 

 
ทั้งน้ี ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์หลกัท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  มีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ดงัแสดงในตารางท่ี  5.2-5.4 
 
ตารางท่ี 5.2 รายการสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พืน้ที ่

ไร่-งาน-ตร.ว. 
วตัถุประสงค์ของการถอืครอง 

โครงการ ฉะเชิงเทรา -   ต.คลองเข่ือนก่ิง  อ.คลองเข่ือน 

(บางคลา้)   จ.ฉะเชิงเทรา 

263-3-59 - เพื่อใชก่้อสร้างเป็นอาคารสูบนํ้าและสระ

พกันํ้าดิบสาํหรับโครงการฉะเชิงเทรา 

 -  ต.บางขวญั  (สามประทวน) อ.เมือง 

จ. ฉะเชิงเทรา  

13-3-66 - เพื่อใชก่้อสร้างเป็นสถานียกระดบันํ้ า

สาํหรับโครงการฉะเชิงเทรา 

โครงการ ฉะเชิงเทรา 

(ต่อ) 

-   ต.หนองจอก อ.บา้นโพธ์ิ จ.

ฉะเชิงเทรา 

10-0-00 - เพื่อใชติ้ดตั้งระบบรับและจ่ายนํ้าบริเวณ

บางปะกง 

 -   ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  0-1-66 - เพื่อใชว้างท่อนํ้ าผา่นเขา้เขตการรถไฟ

ฉะเชิงเทรา 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พืน้ที ่

ไร่-งาน-ตร.ว. 
วตัถุประสงค์ของการถอืครอง 

โครงการแหล่งนํ้า 

สาํรองพื้นท่ี

ฉะเชิงเทรา 

-   ต.สาํนกับก อ.เมือง จ.ชลบุรี 187-0-59 - เพื่อใชเ้ป็นสระสาํรองพื้นท่ีฉะเชิงเทรา 

โครงการสถานีสูบนํ้ า -   ถ.มอเตอร์เวย ์อ.บางปะกง  จ.

ฉะเชิงเทรา 

37-3-46 - เพื่อใชก่้อสร้างเป็นอาคารสูบนํ้าสาํหรับ 

โครงการบางปะกง-ชลบุรี 

โครงการสระพกันํ้าท่ี

หนองคอ้ 

-   ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  19-2-10 - เพื่อใชใ้นการก่อสร้างสระพกันํ้ าเส้นท่อ 

หนองปลาไหล-หนองคอ้ 

โครงการสาํนกังาน

ใหญ่ กรุงเทพฯ 

-   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

กรุงเทพฯ  

1-2-48 - เพื่อใชใ้นการเป็นท่ีตั้งของอาคารสาํนกังาน

ใหญ่ 

 
ตารางท่ี 5.3 รายการสินทรัพยป์ระเภทอาคาร 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถอืครอง 

สถานีรับนํ้ามาบตาพดุ ระยอง อาคารและสาํนกังาน 

อาคารอเนกประสงค,์โรงสูบนํ้าดอกกราย ระยอง อาคารและโรงสูบ 

โรงสูบหนองปลาไหล ระยอง อาคารและโรงสูบ 

สถานีรับนํ้าแหลมฉบงั ชลบุรี อาคาร และบา้นพกัพนกังาน 

โรงสูบหนองปลาไหล 2 ระยอง อาคารโรงสูบนํ้า 

อาคารสาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ อาคารสาํนกังานใหญ่ 

อาคารสาํนกังาน สถานียกระดบันํ้าฉะเชิงเทรา อาคารสาํนกังานพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 

อาคารโรงสูบ สถานีสูบนํ้ าฉะเชิงเทรา อาคารโรงสูบนํ้า 

อาคารและโรงสูบ สถานีสูบนํ้ าบางปะกง ฉะเชิงเทรา อาคารสาํนกังานและโรงสูบนํ้า 

อ่ืนๆ  เพือ่ใชใ้นสถานีปฏิบติังาน 

 
ตารางท่ี 5.4 รายการสินทรัพยป์ระเภท เคร่ืองสูบนํ้า   ท่อส่งนํ้า   สระพกันํ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถอืครอง 

เคร่ืองสูบนํ้า - โรงสูบนํ้าหนองปลาไหล 2 - ใชใ้นการสูบนํ้ าดิบจากอ่างเกบ็นํ้ าหนองปลาไหลไปยงัมาบตาพุด  
เคร่ืองสูบนํ้า - โรงสูบนํ้าฉะเชิงเทรา - ใชใ้นการสูบนํ้ าดิบจากแม่นํ้าบางปะกง เพื่อส่งจ่ายใหผู้ใ้ชน้ํ้ าใน

พื้นท่ีฉะเชิงเทรา 

เคร่ืองสูบนํ้า - โรงสูบนํ้าบางปะกง - ใชใ้นการสูบนํ้ าดิบจากแม่นํ้าบางปะกง เพื่อส่งจ่ายใหผู้ใ้ชน้ํ้ าใน
พื้นท่ีชลบุรี 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)      ส่วนท่ี 1 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ      
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง วตัถุประสงค์ของการถอืครอง 

ท่อส่งนํ้ า - แนวท่อหนองปลาไหลถึงมาบ
ตาพดุ 

- แนวท่อเช่ือมต่อจากแนวท่อ
หนองปลาไหล-หนองคอ้ ไปยงั
แนวท่อหนองคอ้ - แหลมฉบงั 

- แนวท่อฉะเชิงเทรา – บางปะ
กง – ชลบุรี 

- ใชใ้นการส่งนํ้ าดิบท่ีสูบมาจากอ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหล 

ไปยงัปลายทางท่ีมาบตาพดุ 

- ใชใ้นการส่งนํ้ าดิบท่ีสูบจากอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหลผา่นไปยงั
ปลายทางท่ีแหลมฉบงั 

- ใชใ้นการรับนํ้ าดิบท่ีสูบจากแม่นํ้าบางปะกง ไปยงัฉะเชิงเทรา – 
บางปะกง – ชลบุรี 

 -แนวท่อแม่นํ้าระยอง –มาบข่า -ใชใ้นการรับนํ้าดิบท่ีสูบจากแม่นํ้าระยองไปเช่ือมกบัแนวท่อหนอง
ปลาไหล-มาบตาพตุ 

สระพกันํ้ า 

 

-  พื้นท่ีจ.ระยอง-ชลบุรี 

 ต.มาบข่า 

 ต.หนองขาม  
       (หุบบอน) 

-  พื้นท่ีจ.ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 

 ต.คลองเข่ือน 

 ต.สาํนกับก 

 

-เป็นแหล่งนํ้าสาํรอง 

-เป็นแหล่งนํ้าสาํรอง 
 

-เป็นแหล่งนํ้าสาํรอง 

-เป็นแหล่งนํ้าสาํรอง 

            

ระบบ SCADA - พื้นท่ีปฏิบติัการ จ.ระยอง ,
ฉะเชิงเทราและชลบุรี 

- ระบบควบคุมและประเมินผลการสูบจ่ายนํ้า 

 

 
ทั้งน้ี บริษทั มีสินทรัพยจ์ากสิทธิการเช่าจากสัญญาการบริหารและดาํเนินกิจการระบบท่อส่งนํ้ าสาย

หลกัในภาคตะวนัออก ท่ีทาํกบักระทรวงการคลงั โดยสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดินและอาคารท่ีบริษทั ไดรั้บสิทธิการ
เช่าจากสญัญาดงักล่าวเม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาฯ จะตอ้งส่งมอบคืนแก่กรมธนารักษ ์ดงัรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 5.5-5.6 
 
ตารางท่ี 5.5 รายการสินทรัพยจ์ากสิทธิสญัญาเช่าฯ ประเภทท่ีดิน 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 

พืน้ที ่

ไร่-งาน-

ตร.ว. 

วตัถุประสงค์ของการถอืครอง 

โครงการดอกกราย-

มาบตาพดุ 

- อา่งเกบ็นํ้าดอกกราย   (จ.ระยอง) 

- สถานียกระดบันํ้ า   (ต.มาบข่า  

จ.ระยอง) 

- สถานีรับนํ้ ามาบตาพดุ   (มาบตาพดุ ระยอง) 
 

16-3-60 

4-3-92 
17-2-11 

เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงานของ
ระบบท่อส่งนํ้าสาย ดอกกราย-

มาบตาพดุ 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 

พืน้ที ่

ไร่-งาน-

ตร.ว. 

วตัถุประสงค์ของการถอืครอง 

โครงการมาบตาพุด-สตั
หีบ 

- สถานียกระดบันํ้ า (มาบตาพดุ  

จ.ระยอง) 

- สถานีรับนํ้ าสตัหีบ   (จ.ชลบุรี) 

3-3-11 
14-2-54 

เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงานของ
ระบบท่อส่งนํ้าสายมาบตาพดุ-

สตัหีบ 
 

โครงการหนองคอ้-

แหลมฉบงั 

-บริเวณขอบอ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้และสถานีรับ
นํ้าแหลมฉบงั  (จ.ชลบุรี) 

14-2-84 เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงานของ
ระบบท่อส่งนํ้าสายหนองคอ้-

แหลมฉบงั 

ตารางท่ี 5.6 รายการสินทรัพยจ์ากสิทธิการเช่าฯ ประเภทอาคาร 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
ขนาด 

(ตร.ม.) 

วตัถุประสงค์ของการถอื

ครอง 

โครงการดอกกราย-มาบตาพดุ    

- ส่ิงปลูกสร้าง (โรงสูบนํ้ า โรงไฟฟ้า 

สาํนกังาน บา้นพกั สะพาน ฯลฯ) 

- อา่งเกบ็นํ้าดอกกราย  (จ.ระยอง) 3,854.25 เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน

ของระบบท่อส่งนํ้ าสาย

ดอกกราย-มาบตาพดุ 

- ส่ิงปลูกสร้าง (ถงัยกระดบันํ้า 

บา้นพกั ฯลฯ) 

- สถานียกระดบันํ้า (ต.มาบข่า จ.

ระยอง) 

354.00  

- ส่ิงปลูกสร้าง (สาํนกังาน บ่อรับนํ้ า

ดิบ  

สระพกันํ้าดิบ ฯลฯ) 

- สถานีรับนํ้ ามาบตาพดุ  (มาบตา

พดุ จ.ระยอง) 

12,833.55  

 

โครงการมาบตาพดุ-สตัหีบ    

- ส่ิงปลูกสร้าง (สถานีไฟฟ้ายอ่ย ถงั

นํ้ ายกระดบั ฯลฯ) 

- สถานียกระดบันํ้า  (มาบตาพดุ จ.

ระยอง) 

233.55 เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน

ของระบบท่อส่งนํ้ าสาย

มาบตาพดุ-สัตหีบ 

โครงการมาบตาพดุ-สตัหีบ(ต่อ) 

 - ส่ิงปลูกสร้าง (บา้นพกัพนกังาน บ่อ

รับนํ้ าดิบ สระรับนํ้าดิบ ฯลฯ) 

- สถานีรับนํ้ าสตัหีบ  (จ.ชลบุรี) 4,370.25  

โครงการหนองคอ้-แหลมฉบงั    

- ส่ิงปลูกสร้าง (บ่อรับนํ้ า ฯลฯ) - บริเวณขอบอ่างเกบ็นํ้าหนองคอ้ 

และสถานีรับนํ้าแหลมฉบงั   (จ.

ชลบุรี) 

231.25 เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน

ของระบบท่อส่งนํ้ าสาย

หนองคอ้-แหลมฉบงั 
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ทั้งน้ี บริษทั และ บริษทัยอ่ย ยงัมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีรับมอบจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการ
เขา้รับสมัปทานในการดาํเนินกิจการประปา 4 แห่ง ไดแ้ก่ ประปาสัตหีบ  ประปาบางปะกง  ประปาฉะเชิงเทรา  
และประปานครสวรรค ์เพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามสัญญาสัมปทานซ่ึงบริษทัจะตอ้งส่งคืนเม่ือส้ินสุดสัญญา
สมัปทาน  รายละเอียดทรัพยสิ์นดงักล่าว แสดงในตารางท่ี 5.7 

 
ตารางท่ี 5.7 รายการทรัพยสิ์นหลกัรับมอบจากสญัญาสมัปทาน กปภ. 

รายการ ประปาสัตหีบ ประปาบางปะกง ประปาฉะเชิงเทรา ประปานครสวรรค์ 

ระบบท่อส่งจ่ายนํ้า / / / / 

สถานีสูบนํ้ า (อาคารและเคร่ืองสูบ

นํ้ า) 

/ / / / 

ระบบกรองนํ้ าและผลิตนํ้าประปา / / / / 

ถงันํ้าใสและหอถงัสูง / / / / 

สถานีเพ่ิมแรงดนั / / / / 

สินทรัพยอ่ื์น * / / / / 

* หมายเหตุ สินทรัพยอ่ื์น ประกอบดว้ย  ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า   เคร่ืองสูบนํ้าของสถานีสูบนํ้ าแรงตํ่า   หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูง
เคร่ืองสูบจ่าย สารเคมี   ถงัควบคุมสูบจ่ายแก๊สคลอรีน เป็นตน้ 

 
ขอ้มูลงานระหว่างก่อสร้าง ณ 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 1,691.40 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการ

หลกั ไดแ้ก่ 
โครงการ มูลค่า ณ 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท) 

ธุรกิจนํ้าดิบ 1,469.58 

ธุรกิจนํ้าประปา 221.82 

 
5.1.2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2555 

กลุ่มบริษทั  ไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์น    อย่างไรก็ตามบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดจากการเขา้ค ํ้า
ประกนั อาวลั ภาระจาํนองหรือการคํ้าประกนัใหบุ้คคลอ่ืน ดงัน้ี 

 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเป็นผูค้ ํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัยอ่ยสาม
แห่ง ในกรณีธนาคารในประเทศออกหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่บริษทัย่อยภายในวงเงิน 200 ลา้นบาท สําหรับ
การคํ้าประกนัหมอ้แปลงไฟฟ้า คํ้าประกนัการผลิตและขายนํ้าประปา ประกนัสญัญาบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชน้ํ้า 

 หน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือคํ้าประกนัเพือ่การใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค หนงัสือคํ้าประกนัเก่ียวกบัการบริหารและดาํเนินกิจการระบบท่อส่งนํ้าสายหลกัในภาคตะวนัออก
กบักระทรวงการคลงั หนังสือคํ้ าประกนัเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาคและกบักรม
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ชลประทาน และหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือประมูลโครงการของบริษทัจาํนวนรวมทั้งส้ิน 202.5 ลา้นบาท และ 
149.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2554 : จาํนวน 281.1 ลา้นบาท และ 153.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ดงันั้น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี 7,316,938,769 
บาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ คือ 4.40   บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีจาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียก
ชาํระแลว้เท่ากบั 1,663,725,149 หุน้) 
 
5.2 ค่าสิทธิในการประกอบกจิการภายใต้สัญญาสัมปทานและต้นทุนการได้มาซ่ึงสิทธิสัมปทานรอตดับัญชี 

บริษทั ไดรั้บสัมปทานในการดาํเนินกิจการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา ดงัขอ้มูลสรุปแสดงไวใ้นขอ้ 
4.2 สิทธิในการประกอบธุรกิจ  โดยบริษทั มีค่าสิทธิในการประกอบกิจการภายใตส้ัญญาสัมปทานและจากการ
ลงทุนกิจการประปาใน 3 พ้ืนท่ี คือ การประปาบางปะกง  การประปาฉะเชิงเทรา  การประปานครสวรรค ์ สุทธิ
จาํนวน 243,317,835 บาท  และตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสัมปทานรอตดับญัชี 47,146,373 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 
2555) 
 
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ปัจจุบนั บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ 31 ธนัวาคม 2555  ดงัรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี  5.8 

 
ตารางท่ี 5.8 การลงทุนของบริษทั และบริษทัร่วม ณ 31 ธนัวาคม 2555 

ช่ือบริษทั 

(บริษัทย่อย) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน  

(บาท) 

ทุนชําระแล้ว

(บาท) 

การถือหุ้น 

% 

1. บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ * บริหารกิจการประปาและงาน

วิศวกรรมบริการ 

510,000,000 510,000,000 100 

2. บจ.ประปาบางปะกง ** ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 
 

40,000,000 40,000,000 99 

3. บจ.ประปาฉะเชิงเทรา** ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 100,000,000 100,000,000 99 

4. บจ.ประปานครสวรรค*์* ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 40,000,000 40,000,000 100 

5. บจ. อีดบัเบิ้ลย ูยทีูลิต้ีส์ * ขนส่งนํ้ าทางท่อ 1,000,000 250,000 100 

6. บจ  อีดบัเบ้ิลย ูวอเตอร์บาลานซ์ (ชลบุรี) * 
 

ขนส่งนํ้ าทางท่อ 1,000,000 250,000 100 

7.บจ. อีดบัเบ้ิลย ูสมาร์ทวอเตอร์ (ระยอง) * ผลิตและจาํหน่ายนํ้ า

อุตสาหกรรม 

1,000,000 250,000 100 

8. บจ. เสมด็ยทิูลิต้ีส์ * ผลิตนํ้าประปาจากนํ้าทะเล 1,000,000 250,000 55 

หมายเหตุ * ถือหุน้โดยบริษทั ** ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
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โดยสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของสินทรัพยร์วมของ
บริษทั ทั้งน้ี บริษทั ยงัคงมีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึนในอนาคต ดงัน้ี 

 การลงทุนในธุรกิจต่อเน่ือง ขยายฐานธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจดา้นกิจการประปา เช่นธุรกิจการ
บริหารระบบท่อส่งจ่ายนํ้ าเพ่ือลดนํ้ าสูญเสีย บริหารระบบบาํบดันํ้ าเสีย บริการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการ
จดัการนํ้า เป็นตน้ 

 ธุรกิจบริการ ดา้นบริการเทคนิค และวิศวกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจปัจจุบนัของกลุ่มบริษทั ตาม
นโยบายของกลุ่มบริษทั ท่ีมุ่งเนน้เป็นผูน้าํดา้น “Water Solution” 

ทั้งน้ี บริษทั สามารถกาํหนดนโยบายการบริหารงานของบริษทัยอ่ยทั้งหมด  โดยการแต่งตั้งกรรมการ  
ผูแ้ทนของบริษทั  ทั้งจากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือกาํหนดแนวนโยบายบริหารงาน  
เพ่ือมอบหมายแก่คณะผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยรับนโยบายไปปฏิบติัต่อไป 

นอกจากน้ี  บริษทั กาํหนดให้คณะผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยรายงานผลการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส
และรายปี  เพ่ือใหบ้ริษทัทราบความคืบหนา้ของการดาํเนินงานวา่เป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดเป็นนโยบาย
ไว ้
 
5.4  กรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินของบริษทั 
บริษทัไดท้าํประกนัความเส่ียงภยัของทรัพยสิ์นทั้งความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยตรง (All Risks) และผลกระทบ
อนัเกิดกบัธุรกิจหยดุชะงกัจากการเสียหายของทรัพยสิ์นของบริษทั (Business Interruption) ดงัน้ี 
 
สรุปกรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินรับโอนจากกระทรวงการคลงั 
1. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001664 
 ผูท้าํประกนั    บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั               บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง  31 ธนัวาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ประกนัความเส่ียงภยัทั้งปวง (All Risks Insurance) จากความเสียหาย  

ทางกายภาพของทรัพยสิ์นเอาประกนัอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุใดๆ 
ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนั
เส่ียงภยัทรัพยสิ์น วงเงินจาํกดัความรับผดิ สาํหรับ ภยันํ้าท่วม คุม้ครอง
รวมกนัไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อคร้ังและตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั (Combined Single limit for PD and BI), ภยัพาย ุภยั
แผน่ดินไหว คุม้ครอง 10% ของทุนประกนัภยั ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
แต่ละสถานท่ีแต่ละภยั รวมกนัไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคร้ังและตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั (Combined Single limit for PD and BI),  
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__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถกูตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 59 
 

    ภยัจลาจลและนดัหยดุงาน ภยัจากการกระทาํอนัป่าเถ่ือนและเจตนาร้าย 
คุม้ครองรวมกนัไม่เกิน 200,000,000 บาทต่อคร้ังและตลอดระยะเวลา
เอาประกนัภยั (Combined Single limit for PD and BI) 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  3,103,446.19  บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้) 
 จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,626,237,648.31  บาท 
 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 1. ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนมาจากกระทรวงการคลงั 

 1.1 โครงการดอกกราย – มาบตาพุด    415,655,233.00 บาท 
 1.2 โครงการมาบตาพดุ – สตัหีบ 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 

 ผูรั้บผลประโยชน ์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ  
   บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 
 

 2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001642 
 ผูท้าํประกนั บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการให้ความคุม้ครอง ความสูญเสียทางการเงินเน่ืองจากผลกาํไรท่ีลดลงจากผลกระทบของ

อุบัติเหตุต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยท่ีคุ ้มครองตามรายการท่ีเอา
ประกันภัยท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการ
ระยอง ภายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งน้ี การคุม้ครองน้ีจะ  ยกเวน้ไม่
คุม้ครองความเสียหายในส่วนแรก (Deductibles) เป็นระยะเวลา 5 วนั 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ 367,955.88 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิม่แลว้) 
 จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  311,374,788.92 บาท 
 ผูรั้บผลประโยชน ์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ  
   บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 
 
 3. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14013-114-130000296 
 ผูท้าํประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)      ส่วนท่ี 1 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ      
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 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการให้ความคุม้ครอง  ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อนัเป็นจากการกระทาํโดย

ประมาท บกพร่อง เลินเล่อ ของบริษทั หรือพนักงาน หรือจากการท่ี
ทรัพยสิ์นของบริษทั สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งทาง
ร่างกาย ทรัพยสิ์น ตลอดจนกรณีท่ีทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกไดรั้บ
ความเสียหายจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  268,570.00 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิม่แลว้) 
 จาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิ  ไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อคร้ัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 รับผิดชอบเองส่วนแรก 50, 000. 00 บาทแรก  สํ าห รับคว าม เ สี ยหา ย ต่ อท รัพย์ สินขอ ง

 บุคคลภายนอกเท่านั้น 
 สถานท่ีตั้งทรัพยสิ์น สถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นรับโอนจากกระทรวงการคลงัในโครงการต่างๆ 

ในบริเวณระหว่าง จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ดงัน้ี 
              1)  โครงการดอกกราย-มาบตาพดุ 
  2)  โครงการมาบตาพดุ-สตัหีบ 
  3)  โครงการหนองคอ้-แหลมฉบงั 
  4)  โครงการแหลมฉบงั-พทัยา 
  5)  โครงการหนองปลาไหล-หนองคอ้ 
  6)  โครงการหนองคอ้-แหลมฉบงั (ระยะ 2) 
ผูรั้บผลประโยชน์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ  
 บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 

 
บริษัทได้ทาํประกันความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย อัน

เน่ืองมาจากอุบติัเหตุใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยั
ทรัพยสิ์นฉบบัมาตรฐาน (GIA Form) ดงัน้ี 
 
สรุปกรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินของบริษทั 

 1.  กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001686 
 ผูท้าํประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพยท่ี์เอาประกนั  

อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง  เง่ือนไข  และ 
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)      ส่วนท่ี 1 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ      
            

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถกูตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 61 
 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  881,483.12 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิม่แลว้) 
 จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  745,938,661.40 บาท 

 สถานท่ีเอาประกนัภยั บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  
  (สาํนกังานใหญ่) 

  1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  ส่ิงปลูกสร้างอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมร้ัวเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งตรึงตราส่วนต่อเติมและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
สาํนกังานทุกชนิด คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ลิฟท ์เคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้า เสาอากาศจานดาวเทียม รวมระบบอาํนวยความสะดวกทุก
ชนิด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา แสงสว่าง โทรศพัท์ ระบบปรับ
อากาศ ระบบดบัเพลิง ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ กาํแพงร้ัว ทางเดิน 
ประตู พ้ืน และผนงัหินอ่อน ภูมิสถาปัตย ์เคร่ืองจกัรอุปกรณ์สาํหรับออก
กาํลงักาย อุปกรณ์ทุกชนิด และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยัรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความดูแลรักษาของผู ้
เอาประกนัภยัในฐานะผูรั้กษาทรัพย ์

 ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 
 
 2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001653 
 ผูท้าํประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2556 
 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  10,850,235,49 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิม่แลว้) 
 จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  9,181,824,014.10 บาท 
 สถานท่ีเอาประกนัภยั    1. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 

  54/1  หมู่ 1  ตาํบลบางขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง 
  477  ถนนสุขมุวิท  ตาํบลหว้ยโป่ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 
 

 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์สาํนกังาน   
เคร่ืองจกัร   เคร่ืองมือ   อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ   สถานี
เคร่ืองสูบนํ้ า   รวมถึง ระบบท่อต่างๆ ทั้งบนดินและใตดิ้นท่ีอยู่ระหว่าง
สถานีสูบนํ้ากบัสถานท่ีโครงการต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นแผนการดาํเนินธุรกิจ 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)      ส่วนท่ี 1 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ      
            

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถกูตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 62 
 

 ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 
 

 3. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001675 
 ผูท้าํประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 –31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการให้ความคุม้ครอง  ความสูญเสียทางการเงินเน่ืองจากผลกาํไรท่ีลดลงจากผลกระทบของ

อุบัติเหตุต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยท่ีคุ ้มครองตามรายการเอา
ประกันภัยท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการ
ระยอง ภายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้ ง น้ี ก า ร คุ้มครอง น้ี จะยก เ ว้นไ ม่
คุม้ครองความเสียหายในส่วนแรก (Deductibles) เป็นระยะเวลา 5 วนั 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  1,286,437.46 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิม่แลว้) 
 จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,088,625,211.08 บาท 
 สถานท่ีเอาประกนัภยั  1. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 

  54/1  หมู่ 1  ตาํบลบางขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง 
  477  ถนนสุขมุวิท  ตาํบลหว้ยโป่ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 

 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  1. กาํไรขั้นตน้  
  2. การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจ  

 ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 
 
 4. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14013-114-130000285 
 ผูท้าํประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการให้ความคุม้ครอง  ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อนัเป็นจากการกระทาํโดย

ประมาท บกพร่อง เลินเล่อ ของบริษทั หรือพนักงาน หรือจากการท่ี
ทรัพยสิ์นของบริษทั สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งทาง
ร่างกาย ทรัพยสิ์น ตลอดจนกรณีท่ีทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกไดรั้บ
ความเสียหายจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  268,570.00 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิม่แลว้) 
 จาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิ  ไม่เกิน 50,000,000.00 บาทต่อคร้ัง และตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
 รับผิดชอบเองส่วนแรก  50,000.00 บาทแรก สาํหรับความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)      ส่วนท่ี 1 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ      
            

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถกูตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 63 
 

  บุคคลภายนอกเท่านั้น 
 

 สถานท่ีเอาประกนัภยั  1. สาํนกังานใหญ่ 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี  รวมถึงตามแนวท่อส่งนํ้าดิบ ดงัน้ี 
     - หนองคอ้-แหลมฉบงั 
     - โรงกรองบางพระ 2 
     - นครเน่ืองเขต 
     - ศรีราชา 
     - บางปะกง-ชลบุรี 
     - ฉะเชิงเทรา 
  3. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง รวมถึงตามแนวท่อส่งนํ้าดิบ ดงัน้ี 
     - มาบตาพุด 
     - ดอกกราย-มาบตาพดุ 
     - แม่นํ้าระยอง 
     - หนองปลาไหล-หนองคอ้ 
     - หนองปลาไหล-มาบตาพดุ  

 ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 
 



 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ส่วนท่ี 1 ขอ้พิพาททางกฎหมาย                     
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 64 
 

6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน

ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางบุตร(อบต.บางบุตร) ผูฟ้้องคดีท่ี 1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นค่าย 

(อบต.บา้นค่าย) ผูฟ้้องคดีท่ี  2 และ นายสายณัห์ ยงัดี ผูฟ้้องคดีท่ี 3 ไดย้ื่นฟ้องการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  
ต่อศาลปกครองระยอง เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2549 เป็นคดีพิพาท เก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

ศาลปกครองระยองไดมี้คาํสัง่เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2549 เรียกใหก้ลุ่มบริษทั ยยู ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม 
เขา้มาเป็นคู่กรณีและทาํคาํให้การในคดี โดยกาํหนดให้เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 เน่ืองจากมีส่วนไดเ้สียในกรณี
พิพาทดว้ย  และต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2550 ศาลปกครองระยอง ไดมี้คาํพิพากษาเพิกถอนกระบวนการ
คดัเลือกเอกชนให้ผลิตนํ้ าประปาเพ่ือขายให้แก่ กปภ. ในพ้ืนท่ีของสํานักงานประปาระยอง(เพิกถอนการ
คดัเลือกกลุ่มบริษทั ยยู ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม) และเพิกถอนสัญญาเลขท่ี ฝกม. 1/2549 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2549
ซ่ึงเป็นผลจากการคดัเลือกท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

กปภ.และกลุ่มบริษทั ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม ไดอุ้ทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้(ศาลปกครอง
ระยอง) ต่อศาลปกครองสูงสุด และระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด  กปภ. ยงัคงให ้กลุ่มบริษทั 
ยูย ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม ปฏิบติัตามสัญญาให้เอกชนผลิตนํ้ าประปา เพ่ือขายให้แก่ กปภ. ท่ีสํานักงานประปา
ระยองต่อไป รวมถึง กปภ. ยงัคงยนืยนัสิทธิ หนา้ท่ีของคู่สัญญาท่ีมีต่อกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา จนกว่าคดี
จะส้ินสุด หากคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉยัยนืตามคาํพิพากษาศาลปกครองระยอง ส่งผลใหส้ัญญาถูก
เพิกถอน กลุ่มบริษทั ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม มีสิทธิเรียกร้อง กปภ. จ่ายค่าชดเชย รวมถึงตน้ทุนการก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบประปาตลอดจนค่าใชจ่้ายอ่ืนใดทั้งหมดท่ีเสียไปเพ่ือใหร้ะบบประปาสามารถดาํเนินงานได ้ 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคดีน้ี โดยมีประเด็นแห่งคดีท่ีต้อง
พิจารณา คือ เร่ืองอาํนาจฟ้องของผูฟ้้องคดีทั้ง 3 และ เร่ืองความชอบดว้ยกฎหมายของการจดัใหมี้สัญญาฯ ซ่ึง
ตุลาการผูแ้ถลงคดีมีความเห็นว่าผูฟ้้องคดีทั้ง 3 ไม่มีอาํนาจยื่นฟ้องคดี เน่ืองจากไม่ใช่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ หรือ
เดือดร้อนเสียหายจากการคดัเลือกเอกชนใหผ้ลิตนํ้าประปา  จึงมีความเห็นใหอ้งคค์ณะของศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาพิพากษากลบัคาํพิพากษาศาลปกครองระยอง  

ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาและรอคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษทั 
7.1.1 ทุนจดทะเบียน 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 1,663.73 ลา้นบาท     
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,663.73 ลา้นหุน้   มูลค่าหุ้นละ  1 บาท สาํหรับประวติัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน
ในระยะท่ีผา่นมา  แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 7.1  

 
ตารางท่ี 7.1 ประวติัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทั 

เดอืน / ปี  ทุนชําระแล้ว  

ทีจ่ดทะเบียนการ
เพิม่ทุน 

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่
(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ทุน
(ล้านบาท) 

วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน (ลดทุน) 

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

สิงหาคม 2539 เพ่ือใชใ้นการขยายโครงการตามท่ีคณะรัฐมนตรี
อนุมติั 

กรกฎาคม 2540 1,000 510 1,000 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปในราคาหุน้ละ 30 บาท เพ่ือใชใ้น
การขยายงานของบริษทั 

มกราคม 2541 1,050 0 1,000 เพ่ือใชรั้บรองการใชสิ้ทธิของพนกังานบริษทั ตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  

มกราคม 2547 1,000 0 1,000 ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท 
เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
หมดอายลุง 

มกราคม 2547 1,050 0 1,000 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,050 ลา้นบาท เพือ่
รองรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

มิถุนายน 2547 1,665 0 1,000 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ลา้นบาท เป็น 1,665 ลา้นบาท เพือ่
รองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

พฤษภาคม 2548 1,665 0 1,299.68 ไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากมูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2548 

ธนัวาคม  2550 1,665 0 
 

 

1,663.73 
 

 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

มกราคม 2551 1,663.73 0 
 

1,663.73 จดทะเบียนลดทุนเน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายกุารใช้
สิทธิแปลงสภาพ 
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7.1.2 ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนทีเ่กดิจากหลกัทรัพย์อ้างองิ (NVDR) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(NVDR) สําหรับหุ้น EASTW จาํนวน 37,865,620 หุ้น คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 2.28 ซ่ึงหุ้นในส่วนน้ี 
จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู ้ถือหุ้นได้ ทั้ ง น้ี  ข้อมูล  NVDR ท่ีได้เ ปิดเผยไว ้
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้เ น่ืองจากหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ซ่ึงผูล้งทุนสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีเป็น ปัจจุบนัไดใ้นเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพย ์( www.set.or.th) 
 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 พร้อมทั้งจาํนวนหุน้ท่ี
ถือและสดัส่วนการถือหุน้ แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 7.2  

 
ตารางท่ี 7.2 รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

อนัดบั ช่ือผู้ถอืหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 

การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20 

2 ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 311,443,190 18.72 

3 NORBAX INC.,13 159,972,600 9.62 

4 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57 

5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 40,447,300 2.43 

6 ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 37,865,620 2.28 

7 อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 19,684,300 1.18 

8 อเบอร์ดีนโกรท 16,498,700 0.99 

9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 16,334,300 0.98 

10 AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER 16,002,500 0.96 

11 ผูถื้อหุน้อ่ืน 300,676,639 18.07 

 จํานวนหุ้นท้ังหมด 1,663,725,149 100.00 
* ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 3   มีช่ือเป็นบริษทันิติบุคคล หรือ Nominee Account ซ่ึงบริษทัไดต้รวจสอบแลว้ Ultimate Shareholder ไดแ้ก่  Utilico Emerging  

Markets Limited 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
หากไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลงัหกัเงินสาํรองตาม
กฎหมายในแต่ละปี  รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร ในส่วนนโยบายเงิน
ปันผลของบริษทัยอ่ยจะคาํนึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคตประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปัน
ผลตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัยอ่ย 
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สรุปการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปี  
ปี 2550/2551 2551 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
2552 2553 

 
2554 

 
2555 

(ระหว่างกาล) 
เงินปันผล (บาท/หุน้) 0.25 งดจ่าย 0.35 0.38 0.42 0.20 
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8.  การจดัการ 
8.1  โครงสร้างการจดัการ  

เพ่ือสนับสนุนกลไกการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือรักษาไวซ่ึ้งประสิทธิผลโดยไม่ละเลยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการจดัการและการบริหารความเส่ียงของบริษทั ให้เหมาะสม คณะกรรมการบริษทั ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีมีความชาํนาญเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากลัน่กรองงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้
ความถูกตอ้ง ชดัเจน และสมบูรณ์เบ้ืองตน้ ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาอนุมติั  เห็นชอบ
หรือรับรอง แลว้แต่กรณี คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
 คณะกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพ่ือให้บริษทั มีระบบการบริหารและการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสต่อผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทั จึงกาํหนดโครงสร้างองคก์ร ดงัรายละเอียดแสดงในแผนภาพท่ี 8.1 
 

 
แผนภาพท่ี 8.1 แผนผงัโครงสร้างองคก์ร 
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8.1.1  คณะกรรมการบริษทั 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

1) มีหน้าท่ีรับผิดชอบและจดัการกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
(Corporate plan) เป้าหมาย ขอ้บงัคบั และมติจากการประชุมผูถื้อหุน้ 

2)  ให้การบริหารและจดัการของคณะกรรมการบริษทั  ตั้งมัน่ในความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส โดย
คาํนึงถึง   ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

3)  คณะกรรมการบริษทัสามารถมอบอาํนาจการบริหารและจดัการให้กรรมการคนหน่ึงหรือเป็นหมู่
คณะ เพ่ือดาํเนินการตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้เวน้แต่บริษทัมีขอ้บงัคบัไม่ให้ใช้อาํนาจ
ดงักล่าว โดยมีการระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 5 คน กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 3 คน ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.1 

 
ตารางท่ี 8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายชนินทร์       เยน็สุดใจ ประธานคณะกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
2 นายจิรัฏฐ ์          นิธิอนนัตภร                ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน, กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา,  

กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน 
3 นายกลัยาณะ  วิภติัภูมิประเทศ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา,  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
4 พลเอกชูชยั         บุญยอ้ย                       กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
5 นายปริญญา    นาคฉตัรีย ์ ประธานคณะกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพิจารณา

ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
6 นายชินวฒัน์   อศัวโภคี ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง,  กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา, 

กรรมการบริหารและการลงทุน 
7 นายไทยรัตน์  โชติกะพกุกะณะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
8 นางรัตนา       กิจวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
9 นายวีรพงศ ์   ไชยเพ่ิม กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา, กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน 
10 นายสหสั       ประทกัษนุ์กลู กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน, 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
11 นายประพนัธ์  อศัวอารี กรรมการบริหารและการลงทุน, กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
นายประพนัธ์ อศัวอารี ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายชินวฒัน์  อัศวโภคี หรือนายจิรัฏฐ ์           

นิธิอนนัตภร  หรือนายสหสั ประทกัษนุ์กลู รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ส่วนท่ี 1 การจดัการ 
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 70 
 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดประชุมประจาํเดือนโดยปกติในช่วงสัปดาห์ท่ี 4  ของเดือน โดยได้

กาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาการเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคร้ัง โดย
ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ร่วมกนั
กาํหนดขอบเขต ระดบัความสาํคญัและเร่ืองท่ีจะกาํหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบรรจุเร่ืองท่ีสาํคญั
ในระเบียบวาระเร่ืองเพ่ือพิจารณา และจดัเรียงเร่ืองต่างๆ ในระเบียบวาระดงักล่าวตามลาํดบัความสาํคญั และ
เร่งด่วน โดยมีหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุมทุกคร้ัง  ในระหว่างการประชุม เม่ือฝ่ายบริหารจบ
การนาํเสนอระเบียบวาระแลว้  ประธานกรรมการจะกล่าวเชิญกรรมการใหซ้กัถามฝ่ายบริหาร หรือแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายปัญหาร่วมกนั  และเม่ือไดข้อ้สรุปจากการอภิปราย  ประธานกรรมการจะทาํหนา้ท่ีสรุปมติ
ท่ีประชุม เพ่ือความชดัเจนถูกตอ้ง ให้ทุกฝ่ายไดรั้บทราบร่วมกนัเพ่ือให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึง
จดัสรรเวลาท่ีเพียงพอท่ีทาํให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาร่วมกนัได ้ ทั้งน้ีหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นมติท่ี
ประชุม   ประธานกรรมการจะนาํเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระถดัไป 

ทั้งน้ี  ในปีงบประมาณ 2555   คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง โดยการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการบริษทัแต่ละคน สรุปรายละเอียด ดงัแสดงในตารางท่ี 8. 2 

 
ตารางท่ี 8.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2555 

รายช่ือคณะกรรมการ   
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
ช่วงระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

1 นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ 1/1 เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 13 ธ.ค. 2555 
2 นายชาญชยั* สุนทรมฏัฐ์ อดีตประธานกรรมการ  12/12 22 ก.ย. 2554 – 3 ธ.ค. 2555 
3 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตกรรมการ 13/13 22 ก.ย. 2554 – 17 ธ.ค. 2555 
4 นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล อดีตกรรมการ 13/13 22 ก.ย. 2554 – 17 ธ.ค. 2555 
5 นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ อดีตกรรมการ 12/12 31 ม.ค. 2554 – 4 ธ.ค. 2555 
6 นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ อดีตกรรมการ 3/3 19 ธ.ค. 2554 – 4 เม.ย. 2555 
7 นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล อดีตกรรมการ 3/3 24 มี.ค. 2554 – 17 เม.ย. 2555 
8 นางอรุณี อคัรประเสริฐกุล อดีตกรรมการ 13/13 11 ต.ค. 2554 – 17 ธ.ค. 2555 
9 พล.ต.อ.วฒิุ พวัเวส อดีตกรรมการ 12/12 11 ต.ค. 2554 – 6 ธ.ค. 2555 

10 นางสาวณารินี ตะล่อมสิน อดีตกรรมการ 12/12 11 ต.ค. 2554 – 6 ธ.ค. 2555 
11 นางนํ้ าฝน รัษฎานุกลู อดีตกรรมการ - 29 มี.ค. 2555 – 17 เม.ย. 2555 
12 นายจิรัฏฐ์ นิธิอนนัตภร กรรมการ 1/1 เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 13 ธ.ค. 2555 
13 นายกลัยาณะ วิภติัภูมิประเทศ กรรมการ 0/1 เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 13 ธ.ค. 2555 
14 พล.อ.ชูชยั บุญยอ้ย กรรมการ 1/1 เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 13 ธ.ค. 2555 
15 นายปริญญา นาคฉตัรีย ์ กรรมการ - เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 20 ธ.ค. 2555 
16 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการ - เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 20 ธ.ค. 2555 
17 นายไทยรัตน์ โชติกะพกุกะนะ กรรมการ - เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 20 ธ.ค. 2555 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ส่วนท่ี 1 การจดัการ 
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 71 
 

รายช่ือคณะกรรมการ   
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
ช่วงระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

18 นางรัตนา กิจวรรณ กรรมการ 8/10 เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 25 เม.ย. 2555 
19 นายวีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม กรรมการ 7/9 เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 25 เม.ย. 2555 
20 นายสหสั ประทกัษนุ์กลู กรรมการ 9/10 เร่ิมเขา้รับตาํแหน่งเม่ือ 25 เม.ย. 2555 
21 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการ 14/14 26 ม.ค. 2550 - 24 ม.ค. 2551 

12 พ.ค. 2551 – ปัจจุบนั 
หมายเหตุ :   *นายชาญชยั  สุนทรมฏัฐ ์ ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 

  
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายกาํหนดใหมี้การประชุมกรรมการอิสระร่วมกนั และการประชุม

กรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงมีการประชุมในเดือนมกราคม 2555 
 
8.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงความรู้ในวิชาการดา้นต่างๆ 
รวมทั้งดา้นการเงิน การงบประมาณ และมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั เป็นอย่างดี ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูมี้อาํนาจในการแต่งตั้ง  ถอดถอน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ   มีหนา้ท่ีหลกัในการพิจารณาสอบทานความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือใน
งบการเงินของบริษทั   วา่มีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานสากลก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  รวมทั้ง 
จดัใหมี้กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้ามารถดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล มีความ
เป็นอิสระ มุ่งเน้นการจดัให้มีแนวปฏิบติัท่ีมีความโปร่งใส และชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั  ฝ่าย
ตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผูส้อบบัญชี เพ่ือทบทวนและให้คาํแนะนําด้านการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั     ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ  
และพิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย มีความ
สมเหตุสมผล และคงไวซ่ึ้งประโยชน์สูงสุดของบริษทั  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลโดยบรรจุรายงานการ
ตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั   นอกจากนั้น  ยงัมีบทบาทหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั  และผูถื้อหุน้
ต่อไป 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี  16  ธนัวาคม  2555   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และ          
ท่ีปรึกษา 1  คน  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.3 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ส่วนท่ี 1 การจดัการ 
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 72 
 

ตารางท่ี 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดบัที ่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. นางอรุณี อคัรประเสริฐกุล อดีตประธานคณะกรรมการ 9/9 (ลาออก 17 ธ.ค. 2555) 

2. นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล อดีตกรรมการ 9/9 (ลาออก 17 ธ.ค. 2555) 

3. นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ อดีตกรรมการ 7/9 (ลาออก 4 ธ.ค. 2555) 

4. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 5/9 

 
8.1.3  คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน  เป็นคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ใหมี้บทบาทและหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเขม้แขง็ทาง
ธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 

1) พิจารณากลัน่กรองและทบทวนแผนธุรกิจ  แผนการดาํเนินงานต่างๆ  และงบประมาณประจาํปี  
และเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะการจดัซ้ือ-จดัจา้งในโครงการลงทุนท่ีเกินวงเงินท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ  ก่อนนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทั 

2) กาํหนดกระบวนการและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการลงทุนโครงการต่างๆ รวมทั้งการลงทุนดา้น
การเงิน  และสนบัสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั    
รายช่ือคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2555  คณะกรรมการบริหารและการลงทุนประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 3 คน   
ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.4 
 
ตารางท่ี 8.4 คณะกรรมการบริหารและลงทุน 

ลาํดบัที ่ ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายจิรัฏฐ์ นิธิอนนัตภร* ประธานคณะกรรมการ - 

 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตประธานคณะกรรมการ 14/14 (ลาออก 17 ธ.ค. 2555) 

 นางสาวณารินี ตะล่อมสิน อดีตกรรมการ 12/14 (ลาออก   6 ธ.ค. 2555) 

2. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี* กรรมการ - 

3. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการ 14/14 

หมายเหตุ :  *ไดรั้บการแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 จึงยงัมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
 ในปี 2555 

 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ส่วนท่ี 1 การจดัการ 
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 73 
 

8.1.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มีหนา้ท่ีหลกัในการกาํกบัดูแล  ทบทวน นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง วิธีปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน 
กลยทุธ์  และการวดัความเส่ียง รวมทั้งใหข้อ้แนะนาํแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าการบริหารความเส่ียงได้
นาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์   โดยนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัทุก 6 เดือน 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม  2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 4 คน          
ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.5 

 
ตารางท่ี 8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ลาํดบัที่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตประธานคณะกรรมการ 4/4 (ลาออก 17ธ.ค. 2555) 

2 พล.ต.อ. วฒิุ พวัเวส อดีตกรรมการ 4/4 (ลาออก   6 ธ.ค. 2555) 

3 นางรัตนา กิจวรรณ กรรมการ 1/3 

4 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการ 4/4 

หมายเหตุ :   1. นางรัตนา    กิจวรรณ  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือเดือนเมษายน 2555 
2.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงแทนกรรมการท่ีลาออก 

  3. ปัจจุบนั บริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงครบถว้นแลว้ 

 
8.1.5  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
ธรรมาภิบาล 

มีหน้าท่ีสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัให้ดาํเนินไปอย่างถูกตอ้ง  โปร่งใส  และสามารถ
รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั  โดยการกลัน่กรองคู่มือคณะกรรมการ
บริษทั  จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และดูแลให้หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทาง
ปฏิบติัท่ีมุ่งสู่การพฒันา และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ตลอดจน สอดส่องและสอบทาน
ให้แน่ใจว่าบริษทัได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีสําคญัของกระบวนการกาํกับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   โดยใหมี้การประเมินผลการปฏิบติั
ตามนโยบายเป็นระยะ   
การสรรหา 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือปฏิบติัภารกิจในการสรรหาและเสนอช่ือ
บุคคลท่ีเหมาะสมสาํหรับเป็นกรรมการบริษทัและบริษทัในเครือ   กรรมการผูแ้ทนของบริษทั  กรรมการชุด



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ส่วนท่ี 1 การจดัการ 
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 74 
 

ย่อยของบริษทั     และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  รวมทั้งให้ความเห็นต่อโครงสร้างการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
รายช่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2555  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา   ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั  
3 คน  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.6  
 
ตารางท่ี 8.6 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 

ลาํดบัที ่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายรังสรรค ์           ศรีวรศาสตร์ อดีตประธานคณะกรรมการ 6/6 (ลาออก   4 ธ.ค. 2555) 

2. นางอรุณี อคัรประเสริฐกุล อดีตกรรมการ 6/6 (ลาออก 17 ธ.ค. 2555) 

3. นายวีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม กรรมการ 3/3 

หมายเหตุ :    
1.  นายวีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เม่ือเดือนเมษายน 2555 
2.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาแทนกรรมการท่ีลาออก 
3. ปัจจุบนั บริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลสรรหาครบถว้นแลว้ 
 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  ไดใ้ห้ความสําคญัอย่างยิ่งในการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยนาํหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองคก์รให้มี
ระบบบริหารกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ  เกิดความโปร่งใส  ซ่ือสัตย ์ รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 
8.1.6  คณะกรรมการกาํหนดเกณฑ์และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพจิารณาค่าตอบแทน 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกาํหนดเกณฑ์และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
การกาํหนดเกณฑแ์ละพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั 
โดยมีหนา้ท่ีกาํหนดและทบทวนเกณฑก์ารประเมินผลการดาํเนินงาน (Corporate KPIs) ประจาํปีของบริษทัให้
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายธุรกิจของบริษทั รวมทั้ งติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัเป็น  
รายไตรมาส  ตลอดจนใหข้อ้แนะนาํแก่ฝ่ายบริหาร ในการปฏิบติังานและรายงานผลยงัคณะกรรมการบริษทั   

 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ส่วนท่ี 1 การจดัการ 
 

__________ : นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 75 
 

การพิจารณาค่าตอบแทน   
มีหนา้ท่ีหลกัในการเสนอแนะนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตวัเงินและ

มิใช่ตวัเงินของบุคลากรทุกระดบัขององคก์รต่อคณะกรรมการบริษทั และเสนอแนะยงัคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัในเครือ และกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ โดยตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย  รวมทั้ง คาํนึงถึงส่วน
ของผูถื้อหุน้ดว้ย 
รายช่ือคณะกรรมการกาํหนดเกณฑ์และประเมนิผลการดาํเนินงานของบริษทัและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2555  คณะกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั
และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั  3  คน ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.7 

 
ตารางท่ี 8.7 คณะกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน 

ลาํดบัที่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล อดีตประธานคณะกรรมการ 8/8  (ลาออก 17 ธ.ค. 2555) 

2. นายสหสั ประทกัษนุ์กลู กรรมการ 6/6 

3. นายวีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม กรรมการ 4/5 

  หมายเหตุ :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน 
แทนกรรมการท่ีลาออก 

 
8.1.7 ผู้บริหารของบริษทั 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 ผูบ้ริหารของบริษทั มีจาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย กรรมการผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  ผูอ้าํนวยการอาวโุส และผูอ้าํนวยการ ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.8 

 
ตารางท่ี 8.8 ผูบ้ริหารของบริษทั 

ลาํดบัที่ รายช่ือ ตําแหน่ง 
1. นายประพนัธ์         อศัวอารี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

รักษาการ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2. นายเจริญสุข          วรพรรณโสภาค รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ 

 รักษาการ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนโครงการ 
3. นายนาํศกัด์ิ            วรรณวิสูตร รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี 

รักษาการ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
รักษาการ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. นางนํ้าฝน               รัษฎานุกลู ผูอ้าํนวยการอาวโุส  สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  และเลขานุการบริษทั 
5. นางธิดารัชต ์          ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ  
6. นายเชิดชาย            ปิติวชัรากลุ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ 
7. นายพจนา (1)             บุญศิริ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนโครงการ 
8. นางสาวดวงแกว้(2)  อ้ึงศรีทอง ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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9. นางวริาวรรณ         ธารานนท ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายอาํนวยการ 
10. นางสาวกนัยานาถ  วีระพนัธ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
11. นายสมบติั              อยูส่ามารถ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี 

หมายเหตุ   (1) นายพจนา บุญศิริ ลาออกจากบริษทั มีผลเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2555 
 (2) นางสาวดวงแกว้ อ้ึงศรีทอง  ลาออกจากบริษทั มีผลเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 
 

อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ 
1.  รับผดิชอบผลการบริหารกิจการของบริษทั ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั กาํหนดโดยบริหาร

จดัการให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  พนัธกิจและแผนวิสาหกิจ (Corporate Plan)  ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยเป็นไปตามระเบียบ  วตัถุประสงค์ภายในขอบเขตของ
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทั้งการควบคุมการดาํเนินงานโดยรวมให้สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ รวมทั้งขอ้กาํหนดระเบียบปฏิบติัต่างๆ  

2. รับผิดชอบต่อการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษทั ในการพฒันาและจดัการระบบท่อส่งนํ้าสายหลกั
ในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกท่ีไดรั้บโอนสิทธิมาดาํเนินการครอบคลุมถึงการจาํหน่ายนํ้ าดิบให้แก่
นิคมอุตสาหกรรม  โรงงานอ่ืนๆ  ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั ให้กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ปฏิบติัการ
แทนจะไม่รวมถึงการอนุมติัให้ทาํรายการท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(รายละเอียดเพิม่เติมในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.4.6 ความขดัแยง้ของผลประโยชน์) 
 
8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัจดัใหมี้คู่มือคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงระบุเร่ืองการสรรหากรรมการว่า การพิจารณาสรรหาและ
แต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดาํเนินการตามขอ้บงัคบัของบริษทัและ
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการบริษทัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้โดยมีหลกัการสาํคญั
ประกอบการพิจารณาสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการบริษทั 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด และหากจะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งและครบถว้นตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้

2. ประธานคณะกรรมการบริษทัควรเป็นกรรมการอิสระและไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกใน 
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

3. บริษทักาํหนดนโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัไปเป็นคณะกรรมการในบริษทัใน
เครือ โดยหากบริษทัถือหุ้นในบริษทัในเครือดงักล่าวตั้ งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปบริษทัควรไดรั้บสิทธิแต่งตั้ ง
กรรมการของบริษทัหรือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการของบริษทัในเครือดงักล่าว โดยมีสิทธิกาํหนดให้
เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนตาํแหน่งผูบ้ริหารท่ีบริษทัในเครือ
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ดงักล่าวมีหรือจะมีในอนาคต ทั้งน้ีหากบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงกว่าร้อยละ 50 ให้บริษทัมีสิทธิในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการของบริษทัในเครือดงักล่าวตามสดัส่วนท่ีบริษทัถือครอง 

4. จาํนวนบริษทัท่ีกรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนกาํหนดให ้
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director-ED) สามารถดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 4 บริษทัจดทะเบียน และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director-  Non–ED) ไม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน 

5. จาํกดัอายกุรรมการบริษทั ไม่เกิน 75 ปี โดยไม่จาํกดัวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเพื่อไม่ให ้
เสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการท่ีมีความรู้/ความสามารถ และประสบการณ์  

6. กรรมการอิสระไม่ถือหุน้ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2551) 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดนโยบาย
การสืบทอดตาํแหน่งในระดบับริหาร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นหลกัการและแนวทางของบริษทัในการ
จดัเตรียมบุคลากรให้พร้อมสาํหรับตาํแหน่งในระดบับริหารของบริษทั โดยยึดหลกัความโปร่งใส เป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบได ้ สรุปดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหา และพิจารณาอนุมติัแผนการสืบทอด
ตาํแหน่ง รวมถึงคัดกรองพนักงานระดับบริหารหรือบุคคลภายนอก สําหรับดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ และรายงานยงัคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

(2) กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาและพฒันา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ รวมถึงคดัเลือกพนกังานหรือบุคคลภายนอกสาํหรับดาํรงตาํแหน่งระดบัรอง
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และระดบัรองลงมา 
 
8.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  และผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษทั กาํหนด   โดยคณะกรรมการกาํหนดเกณฑ์และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพิจารณา
ค่าตอบแทน  เป็นผูพิ้จารณาอตัราค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง โดยอา้งอิงจากกาํไร
สุทธิ เงินปันผล และผลการดาํเนินงานของกรรมการบริษทั ซ่ึงจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกปี และ
นาํเสนออตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ (ในส่วนของคณะกรรมการบริษทั) 
โดยในปีงบประมาณ 2555 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร สรุปไดด้งัน้ี 
 
8.3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั   

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั รูป
เงินเดือนและค่าตอบแทน จาํนวนรวมทั้งส้ิน 8,479,326 บาท  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.9  
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ตารางท่ี 8.9 รายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ในปี 2555 
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1 นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ 1 12,500 - 37,500 1 121,516.50 
2 นายชาญชยั สุนทรมฏัฐ์ อดีตประธานกรรมการ1 11 137,500 - 412,500 11 109,364.85 
3 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตกรรมการ1 12 120,000 180,000 360,000 12 109,364.85 
4 นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล อดีตกรรมการ1 12 120,000 260,000 360,000 12 109,364.85 
5 นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ อดีตกรรมการ1 11 110,000 130,000 330,000 11 401,004.45 
6 นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ อดีตกรรมการ1 3 30,000 20,000 90,000 3 - 
7 นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล อดีตกรรมการ3 4 30,000 20,000 120,000 4 364,549.50 
8 นางอรุณี อคัรประเสริฐกุล อดีตกรรมการ1 12 120,000 240,000 360,000 12 109,364.85 
9 พล.ต.อ.วฒิุ พวัเวส อดีตกรรมการ1 11 110,000 40,000 330,000 11 109,364.85 

10 นางสาวณารินี ตะล่อมสิน อดีตกรรมการ1 11 110,000 120,000 330,000 11 109,364.85 
11 นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู อดีตกรรมการ3 1 - - - 1 - 
12 นายจิรัฏฐ์ นิธิอนนัตภร กรรมการ 1 10,000 - 30,000 1 - 
13 นายกลัยาณะ วิภติัภูมิประเทศ กรรมการ 1 - - 30,000 1 - 
14 พล.อ.ชูชยั บุญยอ้ย กรรมการ 1 10,000 - 30,000 1 - 
15 นายปริญญา นาคฉตัรีย ์ กรรมการ2 - - - - - - 
16 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการ2 - - - - - - 
17 นายไทยรัตน์ โชติกะพกุกะณะ กรรมการ2 - - - - - 4- 
18 นางรัตนา กิจวรรณ กรรมการ 8 80,000 10,000 240,000 8 - 
19 นายวีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม กรรมการ 7 70,000 70,000 210,000 7 - 
20 นายสหสั ประทกัษนุ์กลู กรรมการ3 8 80,000 40,000 240,000 8 - 
21 นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการ 12 120,000 180,000 360,000 12  486,066.006 

หมายเหตุ :   1  อดีตประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ  หมายถึง กรรมการบริษทั ท่ีพน้วาระการดาํรงตาํแหน่งก่อน 
      วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
  2  ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554  
       จึงยงัมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2555 
  3 นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู  แจง้ไม่ประสงครั์บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั 
  4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัของนายเพิม่ศกัด์ิ  รัตนอุบล จาํนวน 534,549.50 บาท และ 
      นายสหสั  ประทกัษนุ์กูล จาํนวน 360,000 บาท  ไดด้าํเนินการตามระเบียบของ บมจ.ผลิตไฟฟ้า  
      (EGCO) ท่ีโอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ เขา้โดยตรงยงัมูลนิธิไทยรักษป่์า 
  5   จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม มีรายการสรุป แสดงในตารางท่ี 8.2 ส่วนท่ี 2 หนา้ 69 
  6   การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายคาํนวณอยูใ่นค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
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8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2555 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารของบริษทั 

จาํนวน 11 คน  ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2555  ในรูปเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน  34,314,408.85  บาท 
 
8.3.3   การถอืครองหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการบริษทั 11 คน ท่ีดาํรงตาํแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 มีผูท่ี้ถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจาํนวน 1 คน คือ นายชนินทร์ เยน็สุดใจ จาํนวน 22,100 หุน้ (โดยไม่ไดถื้อครองหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 

มกราคม 2556) ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารของบริษทัจาํนวน 9 คน มีการถือครองหุ้นสามญั
จาํนวน 1,401,000 หุน้ 
 
8.3.4  การจ่ายเงนิสมทบในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ในปีงบประมาณ 2555 ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2555 บริษทั ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารอง 
เล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั จาํนวน 11 คน เป็นจาํนวน 2,029.645.69 บาท  

    
8.4  การกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัอย่างต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี  มุ่งเนน้การสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งการ
ใหค้วามสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับปีท่ีผา่นมาบริษทัไดมุ่้งเนน้การนาํ
หลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 จากตลาด
หลกัทรัพยฯ์ มาเป็นแนวทางการบริหารกิจการและยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยนาํหลกัการดงักล่าว
มาปฏิบติัให้ไดม้ากท่ีสุด และมีการการทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามมาตรฐานสากลของกลุ่ม
ประเทศ OECD (องคก์ารเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ) รวมทั้งการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั  โดยมุ่งหวงัให้บุคลากรทุกระดบัดาํเนินงานอยา่ง  “โปร่งใส ซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และสามารถแข่งขนัได”้ 
 
8.4.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี  

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)  รวมทั้งนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีซ่ึงไดก้าํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 ทั้งน้ีไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและสรรหานาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้มีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั   โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 
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ทั้งน้ี เพ่ือใหบุ้คลากรทุกระดบัของกลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ซ่ึง
เป็นหวัขอ้หน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของกลุ่มบริษทัได้
ลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือนาํไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งต่อไป เช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
บริษทัไดล้งนามรับทราบในคู่มือคณะกรรมการบริษทัในวนัปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีเขา้ใหม่เช่นกนั 
 
8.4.2 ผู้ถอืหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย  โดยคาํนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บตามท่ี
กฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด  และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  เช่น  การกาํหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งโปร่งใส และ
ทนัเวลา เป็นตน้  ทั้งน้ี เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้มีความมัน่ใจในการดาํเนินงานท่ีเจริญเติบโตอยา่งมีคุณค่าและยัง่ยนื 
 
8.4.3  สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทักาํหนดปรัชญาการทาํงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบและการปฏิบติัอย่างเสมอภาคเป็นท่ี
น่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

(1)  ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยคาํนึงถึงการลงทุนซ่ึงใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม และยติุธรรม 
รักษาสถานภาพทางการเงินใหมี้สภาวะมัน่คง เพ่ือประโยชนต่์อความคงอยูแ่ละการเจริญเติบโตในอนาคต 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ ดว้ยการจดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าและผลิตภณัฑ ์ตลอดจนการ
บริการต่างๆ ท่ีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 

(3) ความรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี โดยการปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดในสัญญาและไม่ปกปิดสถานะ
การเงินท่ีแท้จริงของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมทั้ งไม่ใช้เงินทุนท่ีได้จากการกู้ยืมไปในทางท่ีขดักับ
วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีผกูพนักบัผูใ้หกู้ ้

(4) ความรับผิดชอบต่อพนกังาน โดยใหค้วามเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนกังานทุกคน รวมทั้ง
จดัให้มีสภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีดีและปลอดภยั จดัให้มีสวสัดิการท่ีดีและสภาพการจ้างท่ียุติธรรม
เหมาะสมกบัสภาวะตลาดรวมทั้งส่งเสริมใหใ้ชท้รัพยากรบุคคลอยา่งมีค่า และเปิดโอกาสการจา้งงานให้แก่ทุก
คนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ ดาํเนินงานและมีจิตสํานึกใน
ภาระหนา้ท่ีและการทาํงานอยา่งมุ่งมัน่  

(5) ความรับผิดชอบต่อผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยพยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดร่วมกนัทั้งกบัผูรั้บจา้ง ผูจ้ดัหา และผูร่้วมทุนภายใตห้ลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพ และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและตระหนักถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการรักษาสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเพ่ือปกป้องผลกระทบ
ใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคลากร ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
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การแจ้งข้อร้องเรียน  
กาํหนดให้มีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ  รายงาน

ทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสในการ
ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษทั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  โดยร้องเรียนยงัคณะกรรมการตรวจสอบ
ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ : คณะกรรมการตรวจสอบ  AC_EW@eastwater.com 
จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ  
                             บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออกจาํกดั (มหาชน) 
   อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 ทั้งน้ี กาํหนดให้เปิดเผยนโยบายไวใ้นรายงานประจาํปี (56-2) และให้ร้องเรียนผ่านช่องทางดงักล่าว

บนเวบ็ไซตบ์ริษทั :  www.eastwater.com 
 
8.4.4  การประชุมผู้ถอืหุ้น 
ก่อนวนัประชุม  

1) แจง้กาํหนดวนัประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2554   ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบผา่นระบบสารสนเทศตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

2) จดัส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั โดยได้จดัส่งยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   พร้อมทั้งแจง้การเผยแพร่เอกสารการประชุมยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ไม่น้อยกว่า 14 วนั และไดป้ระกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั ทั้งน้ี
บริษทัได้นาํขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษทั
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั 

3) กรณีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
หนงัสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ แบบ ก. หรือ ข.หรือ ค. พร้อมทั้ง
กาํหนดใหมี้กรรมการอิสระ จาํนวน 2 คน ใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนในการเขา้ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียง       

4) เปิดโอกาสใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และการเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัเป็นการล่วงหน้า ทั้งน้ีในปี 2554 ไดเ้ปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม – 17 กุมภาพนัธ์ 2555 และแจง้ล่วงหนา้ผา่นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 
วนัประชุม 

1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง 
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กรุงเทพมหานคร บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น ในการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียง โดยให้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) นาํโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจนบั
คะแนนเสียงดว้ยระบบ Barcode มาใชใ้นการประชุม  

2) คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 11 คน (ร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด) ซ่ึง
รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกาํหนดเกณฑ์และ
ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน  

3) ผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถาม
และรับทราบความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ 

4) ก่อนเร่ิมการประชุมประธานในท่ีประชุมแจง้วิธีการลงคะแนน นบัคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ 
ทั้งน้ีก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิในการตรวจสอบ
การดาํเนินงานของบริษทัโดยเปิดโอกาสให้สอบถามแสดงความคิดเห็นโดยไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นอภิปรายภายใน
ระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารตอบขอ้
ซกัถามอยา่งชดัเจนทุกคาํถามแลว้จึงให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ   สาํหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ
ประธานแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

5) ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นทราบก่อนส้ินสุดการประชุม  โดยประธานดาํเนินการประชุมให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทัโดยได้
ประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมมีมติให้เปล่ียนลาํดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และเม่ือท่ีประชุมได้
พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแลว้ประธานแจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบว่าผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน   ทั้งน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2555 บริษทัไม่มีการเปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระจากท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และ
ไม่มีการนาํเสนอระเบียบวาระเพ่ิมเติม 
ภายหลงัการประชุม 

1) บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม  โดยไดบ้นัทึกประเด็น
ต่างๆ ในรายงานการประชุม  พร้อมทั้งบนัทึกมติท่ีประชุมท่ีชดัเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็น
ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง   

2) บริษทัเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปียงัผูถื้อหุ้นผ่านระบบสารสนเทศตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัภายใน 14 วนั   

3) สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยได้จัดทาํโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2554 ซ่ึงผลประเมินดงักล่าว บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีเยีย่ม” 
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8.4.5  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาํคญัยิง่ในการกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบายและแผนกลยทุธ์ของบริษทั 

โดยการกาํหนดและทบทวนแผนธุรกิจระยะยาว (Corporate Plan) เป็นประจาํทุกปีร่วมกบัฝ่ายบริหาร ซ่ึงแผน
ธุรกิจระยะ 5 ปี (Corporate Plan) สาํหรับปี 2556-2560 มุ่งเนน้พนัธกิจหลกัและความสอดคลอ้งของนโยบาย
การบริหารจดัการให้เป็นตามสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยมีเป้าหมายในการเป็นผูน้าํดา้นระบบโครงข่ายท่อส่งนํ้ า
ดิบและการบริการท่ีเป็นเลิศ (Operation and Service Excellent) รวมถึงทบทวนกลยทุธ์ในการพฒันาแหล่งนํ้า
ดิบให้เพียงพอ การส่งเสริมการเติบโตและเพ่ิมการลงทุนในธุรกิจนํ้ าประปา การพฒันาผลิตภณัฑ/์บริการให้
เป็นเลิศแก่ลูกคา้และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  และการวดัผลสาํเร็จของงานอยา่งต่อเน่ือง   

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นผูพิ้จารณาในรายละเอียดของแผนปฏิบติัการและ
งบประมาณประจาํปี ก่อนนําเสนอยงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา อีกทั้ งฝ่ายบริหารรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการและการใชง้บประมาณทุกไตรมาส เพ่ือติดตามการ
ดาํเนินงานทุกโครงการ และเพือ่รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินการตามแผนงาน 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผล
การดาํเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษทั  โดยกาํหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั เร่ืองรายงานสถานะการเงินรายไตรมาส  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึง
การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ จึงไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยูเ่สมอ   
 
8.4.6  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทั 
จะต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั  โดยมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงขอบเขตดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึงการ
อนุมติัใหท้าํรายการท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรือมีส่วนไดเ้สีย 

2) บุคลากรทุกระดบัมีหน้าท่ีหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัเสีย
ผลประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดความชดัแยง้ในการปฏิบติังาน 

3) พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีเปิดเผยเร่ืองท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนให้
ผูบ้ ังคับบัญชาทราบ โดยต้องแนบรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวด้วย เพ่ือรวบรวมเข้าหารือยงักรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

4) ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในตาํแหน่งกรรมการบริษทั หรือบริษทัในเครือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
ผูใ้กลชิ้ด หรือญาติสนิท ทั้งทางตรงและทางออ้ม   
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คณะกรรมการบริษทัและผูมี้บริหารมีหนา้ท่ีในการรายงาน ดงัน้ี 
1) รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัทราบ  โดยเลขานุการ

บริษทัส่งสาํเนารายงานใหป้ระธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ    
2) รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีเชิญประชุม     
ทั้งน้ี กรณีบริษทัมีการทาํรายการเก่ียวโยงกนักาํหนดให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องประกาศสาํนกังาน

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ  โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น จะงดออกเสียงและไม่อยูใ่นท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั  

กรณีของผูรั้บจา้งและคู่คา้ บริษทัไดก้าํหนดใหท้าํรายงานการมีส่วนไดเ้สียกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
หลกัเกณฑข์องสาํนกังานก.ล.ต.เพ่ือเป็นขอ้มูลใหฝ่้ายบริหารพึงระมดัระวงัขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการ
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    ซ่ึงรายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงบริษทัและ
ผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัอย่างถูกต้อง ชัดเจน  โดยใช้โครงสร้างราคาและ
เง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่นเดียวกบัคู่คา้รายอ่ืนๆ ของบริษทั   โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกนั
ไวใ้นรายงานประจาํปี  และแบบ    56-1 
 
8.4.7  จริยธรรมทางธุรกจิ 

เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษทัได้
กาํหนดใหป้ระกาศใช ้“ หลกักาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั”  “คู่มือคณะกรรมการบริษทั”  และ 
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549 โดยไดมี้การปรับปรุงให้ทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัหลกัเกณฑท่ี์เปล่ียนแปลงต่างๆ อยูเ่สมอ โดยบริษทัไดป้รับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2553 และปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2555  เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบติั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยกาํหนดให้
กรรมการบริษทัทุกท่านลงนามรับคู่มือคณะกรรมการบริษทั   สาํหรับพนกังานกลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการ
ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัธรรมาภิบาลใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

 
8.4.8  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน  11  คน  โดยคณะกรรมการบริษทั  ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม  2555  
ประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   3 คน 
  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน 
 กรรมการอิสระ   5  คน 
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8.4.9  การประเมนิผลงานกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประเมินตนเองในภาพรวมของผลการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอและ

ต่อเน่ืองมาทุกปี เพ่ือให้มีการทบทวนผลงาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่างๆ  ในระหว่างปีท่ีผา่นมา  โดยสามารถ
นาํผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานได้อย่างเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี    ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ในปี 2555 มี
คะแนนรวมเฉล่ียจากกรรมการทุกคนเท่ากบั 4.64  คะแนน จาก 5.00 คะแนน  โดยมีคะแนนเพ่ิมข้ึนในทุก
หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความพร้อมของกรรมการ 
2. การกาํหนดกลยทุธ์ และวางแผนธุรกิจ 
3. การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
4. การดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน 
6. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
7. อ่ืนๆ  เช่น การสรรหา (กรรมการบริษทั และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่) การพิจารณาค่าตอบแทน 

การประเมินผลงานกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
 

8.4.10  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ กระจายอาํนาจการตดัสินใจ แบ่งอาํนาจ

การกลัน่กรอง และการพิจารณาอนุมติัอย่างชดัเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกบั
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่   รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่มีอาํนาจลงนาม
อนุมติัผกูพนักบับริษทั  ไม่มีส่วนไดเ้สียในดา้นการเงิน  และการบริหารงานของบริษทั  รวมถึงบริษทัในเครือ 
 
8.4.11  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษทักาํหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาอตัราค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลา
ท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งโดยอา้งอิงจากกาํไรสุทธิ  เงินปันผล  และผลการดาํเนินงานของกรรมการบริษทั และมีการ
ปรับลดค่าตอบแทนรายเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกปี และนาํเสนอ
อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทและผู ้ถือหุ้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2555  บริษทัจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร สรุปไดด้งัน้ี   
1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ( ดูรายละเอียดขอ้ 8.3.1 และ 8.3.2 ) 
2.  ค่าตอบแทนอ่ืน  
2.1  การถือครองหลกัทรัพย ์( ดูรายละเอียดขอ้ 8.3.3 ) 
2.2  การจ่ายเงินสมทบในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ( ดูรายละเอียดขอ้ 8.3.4 )   
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8.4.12  ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน  โดยมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  

เหมาะสม  และเก้ือหนุนประสิทธิภาพของธุรกิจ  ทั้งในดา้นการเงิน  การดาํเนินการ การบริหารความเส่ียง และ
การกาํกบัดูแล โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอน
ต่างๆ ในการบริหารจดัการ ควบคู่ไปกบัการประเมินความเส่ียง  โดยจดัทาํและติดตามผลการดาํเนินงานตาม
แผนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามแนวโน้มของปัจจยัเส่ียงต่างๆ ให้สามารถลดลงอยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได้  รวมถึงมีกลไกการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารผ่านระบบบริหารคุณภาพ ISO 
90001:2008 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004  และกระบวนการตรวจติดตามประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัในเครือ 

ทั้งน้ี  บริษทัไดมี้การดาํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในปี 2555 แลว้  ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ มี
ความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการดาํเนินการ   และส่งเสริม
ประสิทธิผลของการประกอบกิจการอยา่งย ัง่ยนื 
 
8.4.13  รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย งบการเงินดงักล่าว
จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2555 (56-2) 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2555 (56-2) 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกิจ  และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษทั และบริษทั
ยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ต่อรายงานทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2555 (56-2) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลซ่ึงได้สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีได้รายงาน
ความเห็นไวต้ามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2555 (56-2) 
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8.4.14  ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
บริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆของบริษทัเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่ม

ผูล้งทุน นกัวิเคราะห์และกลุ่มผูถื้อหุน้ จึงใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และ
ทนัเวลา ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กาํหนด นอกจากน้ียงัได้จดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อาทิ ขอ้มูลบริษทั  งบการเงิน การนาํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทั  ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีสําคญั รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) บทวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทั้ง
รายงานสารสนเทศท่ีบริษทัแจง้ต่อตลท. ผ่านช่องทางของตลท. (www.set.or.th) และทางเวป็ไซตข์องบริษทั
(www.eastwater.com) โดยปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ  

ทั้งน้ีสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ทางโทรศพัทห์มายเลข 02-272-1600 ต่อ 2378, 2311, 
และ 2314 โทรสารหมายเลข 02-272-1601 หรือท่ี ir@eastwater.com  ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นศูนยก์ลางและ
เป็นตวัแทนในการติดต่อส่ือสาร ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารและจดักิจกรรมต่างๆของบริษทั แก่ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น 
นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป เพ่ือนาํเสนอผลงานและแจง้สารสนเทศของบริษทัในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 
2555  สรุปกิจกรรมดงัแสดงในตารางท่ี 8.10 

 
ตารางท่ี 8.10 กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ประเภทกิจกรรม จาํนวน (คร้ัง) 
การประชุมทางไกล ทางโทรศพัท ์สาํหรับนกัลงทุนต่างประเทศ (Conference Call) 4 
การจดักิจกรรมพบผูล้งทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Opportunity Day) 1 
การเขา้พบผูบ้ริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจดัการและความคืบหนา้ของ
โครงการต่างๆ (Company Visit) 

 
9 

การจดักิจกรรมเยีย่มชมกิจการของบริษทั (Site Visit) 1 
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
นอกจากน้ียงัมีบริการจดัส่งข่าวสารของบริษทั ทางอีเมล ์(E-Newsletter) โดยผูส้นใจสามารถแจง้ได้

ทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ไดจ้ดัใหมี้การรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่างๆของนกัลงทุน นกัวิเคราะห์และผูถื้อหุน้ เสนอต่อคณะผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานให้
เหมาะสมในการดาํเนินนโยบายของบริษทัต่อไป 
 
8.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน โดยระบุไวใ้นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
กลุ่มบริษทั เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ดงัน้ี  
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(1) นโยบายเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 ผูบ้ริหารและพนักงานประจาํของบริษทั รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว งดการซ้ือ ขาย หรือโอนหุน้บริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วนัหลงัการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนได้มีระยะเวลาท่ีเพียงพอในการเขา้ถึงและทาํความเขา้ใจใน
สาระสาํคญัของขอ้มูลข่าวสารของบริษทั หรืองบการเงินท่ีเปิดเผยไดต่้อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเสร็จ
ส้ินแลว้ 

(2) นโยบายเก่ียวกบัขอ้มูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั  
 1. กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนักงานของผูรั้บจา้งของบริษทั และบริษทั      
ในเครือ ในบางคร้ังจะตอ้งทาํงานกบัขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้และ / หรือ
เป็นความลบัทางการคา้ เช่น ขอ้มูลในสัญญา แบบแปลน แผนท่ี ตวัเลข สูตร การประดิษฐคิ์ดคน้ต่างๆ เป็นตน้ 
ซ่ึงถือเป็นสิทธิของกลุ่มบริษทั การปกป้องขอ้มูลประเภทน้ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จของกลุ่มบริษทั
ในอนาคต รวมทั้งมีความสาํคญัต่อความมัน่คงในอาชีพการงานของทุกคนดว้ย 
 ผูท่ี้ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนักงานผูรั้บจา้งของกลุ่ม
บริษทัหรือบริษทัในเครือ มีหน้าท่ีต้องยอมรับพนัธะผูกพนัตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีตอ้งไม่เปิดเผย
ขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็นความลบัหรือความลบัทางการคา้นั้นๆ  
 2. ชั้นความลบัของขอ้มูล 
 ขอ้มูลลบัทางการคา้ซ่ึงเป็นขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัตอ้งได้รับการดูแลปกปิดมิให้ร่ัวไหลออกไป
ภายนอกได ้ความลบัของขอ้มูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชั้นตามความสาํคญัจากนอ้ยไปหามาก เช่น  
กาํหนดขอ้มูลใหเ้ป็น ขอ้มูลท่ีเปิดเผย ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั เป็นตน้ 
 การใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบท่ีถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมาย
เท่านั้น 
 3. การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
 ทุกขอ้มูลท่ีออกไปสู่สาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ว่าจะเป็น
ผูต้อบเอง หรือมอบหมายให้ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูใ้ห้หรือผูต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัผูร่้วมทุนอ่ืนๆ จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูร่้วมทุนดว้ย 
 หน่วยงานกลางท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ แผนกประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายส่ือสารองคก์รและ  
งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทั้งน้ีพนกังานประชาสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีแจง้ข่าวสารแก่พนกังานดว้ย 
 ฝ่ายท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล (Activity Owner) มีหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้รายละเอียดและประสานขอ้มูลกบั
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ก่อนมีการเผยแพร่ 
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8.6  บุคลากร 
(1) บุคลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555  บริษทั มีพนกังานทั้งส้ิน  150  คน แบ่งเป็นพนกังานประจาํ 

148 คน และพนกังานสญัญาจา้ง  2  คน ดงัมีรายละเอียด ดงัแสดงในตารางท่ี 8.11 
 
ตารางท่ี 8.11 จาํนวนพนกังานบริษทัในปี 2555 แยกรายหน่วยงาน 

ฝ่าย/ สาํนกั จาํนวนพนกังานทั้งส้ิน  (คน) 
1. สํ านักกรรมก ารผู ้อ ํา นวยกา รใหญ่และ

เลขานุการบริษทั 
2. รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ 
3. รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายการเงิน

และบญัชี 
4. ฝ่ายตรวจสอบ 

18 
 
2 
2 
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3. ฝ่ายวางแผนโครงการ 
4. ฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ 
5. ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

17 
37 
13 

6. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

6 
6 

8. ฝ่ายอาํนวยการ 
9. ฝ่ายการเงินและบญัชี 

19 
20 

9. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
รวม 150 

 
บริษทั พิจารณาถึงความสาํคญัของพนกังานท่ีถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสาํคญั  อีกทั้งองคก์รอาจไม่

บรรลุเป้าหมายหากองคก์รขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ดงันั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
พฒันาบุคคล จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง ในปี 2555 บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ในการบริหารบุคลากรเพ่ือให้เกิดผล
ลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี   

1. การสรรหาบุคคลากร (Recruitment)  ใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบังาน โดยกาํหนดเกณฑด์า้นต่าง
เพ่ือยกระดบัความสามารถของบุคลากร 

2. โครงสร้างค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ (Remuneration Policy) ท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นกลุ่ม
ธุรกิจบริการสาธารณูปโภค ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายบุคลากรท่ีเหมาะสม และสร้างขวญัและ
กาํลงัใจแก่พนกังาน 

3. การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (Training and Development) โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้มีศกัยภาพและความสามารถในฐานะผูน้าํด้านการจัดการนํ้ า (Competency) 
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สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน ส่งผลต่อการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร  

4. พฒันาระบบงานภายในองคก์ร  โดยสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งบูรณาการ อาทิ 
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Management) ของพนกังานท่ีโปร่งใสและ
ชดัเจน บริหาร ระบบการสรรหาพนกังานผูมี้ผลงานดี (Talent Management) เสริมสร้างความเป็น
มืออาชีพ และมีความพร้อมในการปรับเปล่ียนรูปแบบงานหรือการโอนยา้ยไปยงัหน่วยงานใหม่ 
รวมทั้งการสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path Management) ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญันาํไปสู่
การสร้างผูบ้ริหารใหม่ ในระบบพฒันาผูบ้ริหาร (Successor Planning) เพ่ือให้มีวิสัยทศัน์และ
ภาวะผูน้าํท่ีดีข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างองคก์รให้สอดรับกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ของ
องคก์รในการขยายธุรกิจในอนาคต 

5. ส่ือสารภายในองคก์ร (Internal Communication) โดยมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร 
ตลอดจนเป็นช่องทางการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปสู่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ทาํงานเป็นทีม (Teamwork) เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจแก่พนกังานในความสาํเร็จขององคก์ร 

  
(2) การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานในรอบระยะเวลา 5  ปีท่ีผา่นมา  

ปี (ณ 31 ธนัวาคม) จาํนวนพนกังานทั้งหมด(คน) จาํนวนพนกังานลาออก(คน)  
  พ.ศ. 2555  150     23  

            พ.ศ. 2554  149     34  
           พ.ศ. 2553  148      22   

พ.ศ. 2552  143      7  
           พ.ศ. 2551  138      7 

(3) ในปี 2555  บริษทั ยงัคงเน้นย ํ้าและให้ความสําคญักบัการนาํดชันีวดัความสําเร็จของงาน 
(Corporate KPIs)  ใชใ้นการประเมินผลงานพนกังานทุกระดบั  รวมทั้งการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
ของพนกังาน  เพ่ือให้พนกังานมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ขององคก์ร  มีการส่ือสาร
ถ่ายทอดให้พนกังานทุกระดบัมีความรู้และความเขา้ใจถึงพฤติกรรมท่ีองคก์รตอ้งการ  โดยกาํหนดสมรรถนะ
หลกัขององคก์ร  Core Competency ของพนกังานทุกคน  คือ   I  A  C T เพ่ือใหเ้ขา้ใจง่าย ดงัน้ี 

 

   Integrity     คุณธรรม 

   Achievement Orientation    ความมุ่งมัน่ทาํงานใหส้าํเร็จ 

   Customer Service Orientation  ความใส่ใจบริการลูกคา้ 

   Teamwork and Leadership  การทาํงานเป็นทีมและภาวะผูน้าํทีม 
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 ทั้งน้ีบริษทักาํหนดสมรรถนะดา้นบริหารจดัการ  Managerial Competency สาํหรับผูบ้ริหารและ
หวัหนา้งาน คือ  D I S C   ดงัน้ี 

                                   Developing Others   การพฒันาบุคลากร 

                                      Influence and Effective Communication การโนม้นา้วจูงใจ และ 
การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                                     Strategic Orientation   การมุ่งเนน้กลยทุธ์ 

                                      Change Leadership    การเป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลง 
                     
 นอกจากน้ี กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยงัเนน้ย ํ้ากบัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองใน
นโยบายจาก CEO 3 ดา้นเพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานนาํไปปฏิบติั คือ TCC (Teamwork, Coaching, 
Communication) 

บริษทั ไดจ่้ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินอ่ืนๆ  และโบนัสจากผลงานปี 
2555 ใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหาร รวมกนัทั้งส้ิน 135,195,452.95 บาท 

   
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

ในการพฒันาพนักงาน บริษทัมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองในทุกระดบั พนักงานทุกคนจะไดรั้บ
ประเมิน Competency ปีละ 2 คร้ัง ผูบ้งัคบับญัชาจะวางแผนการพฒันาพนกังานร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
และเป็นผูดู้แลให้มีการพฒันาตามแผน และปรับกระบวนการพฒันารองรับตามความเหมาะสม เช่น การฝึก
ปฏิบติั (OJT)   และ  การมอบหมายงาน  เป็นตน้ 

ในปี 2555 บริษทัไดจ้ดัสรรงบประมาณสาํหรับการพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน ทุนการศึกษา และอ่ืนๆ โดยไดมี้การจดัฝึกอบรมให้กบัพนักงาน ทั้งท่ีเป็นการจดัแบบ In-
House Training และ Public Training ทั้งส้ิน 11,814 ชัว่โมง โดยคาํนวนเป็นค่าเฉล่ียของจาํนวนพนกังาน
ทั้ งหมดได้เท่ากบั 79.82 ชั่วโมง ต่อพนักงาน 1 คน ทั้งน้ียงัไม่รวมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
ตลอดจนการอบรมภายในของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงประกอบไปด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีสําคัญๆ 
ดงัต่อไปน้ี  

 Leadership Development Workshop by Berkeley Executive Coaching Institute สาํหรับพนกังาน
ระดบับริหาร ระดบัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํ โดยเฉพาะทกัษะดา้นการส่ือสาร  

 Finance for Non-Finance สาํหรับพนกังานทุกระดบั เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในดา้นการเงิน 
ใหก้บัพนกังานทุกระดบัและทุกหน่วยงาน  

 7 Habits for Highly Effective People เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัสามารถใชห้ลกัการของการเป็นคน
ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัการของ 7 Habits ในการปฏิบติังานและในชีวิตประจาํวนั 
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 Executive Development Program (EDP) เพ่ือพฒันามุมมองทางธุรกิจในปัจจนัและอนาคตใหก้บั
พนกังานในระดบับงัคบับญัชาข้ึนไป 

 Business English เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ ใหก้บัพนกังานทุกระดบัท่ีมี
ความสนใจ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
 นอกจากวิธีการเรียนรู้โดยการฝึกอบรมแลว้ ส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ภายในองคก์ร คือการนาํ
ความรู้ต่างๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ในปี 2555  มีหน่วยงานซ่ึงดูแลดา้นการบริหารความรู้องค์กร 
(Knowledge Management) อยูใ่นฝ่ายพฒันาธุรกิจ  เพ่ือใหอ้งคค์วามรู้ท่ีสาํคญัคงอยูก่บัองคก์รและหน่วยงาน 
โดยมีการเร่ิมตน้ใหทุ้กหน่วยงานสรุปความรู้ท่ีสาํคญัของหน่วยงาน นาํเกบ็ในระบบอิเลคทรอนิคส์ และนาํมา
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนั ผา่นกิจกรรม Tea Time เป็นรายเดือน 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)               ส่วนท่ี 1 การควบคุมภายใน       
 

__________: นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 93 
 

9. การประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2555 
บริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน  โดยมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  

เหมาะสม  และเก้ือหนุนประสิทธิภาพของธุรกิจ  ทั้งในดา้นการเงิน  การดาํเนินการ การบริหารความเส่ียง และ
การกาํกบัดูแล ทั้งน้ีหลกัการและสาระสาํคญัของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสามารถ 
พิจารณาไดใ้น 5 ดา้น ดงัน้ี 
องค์กรและสภาพแวดล้อม   

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษทั 
โดยการพิจารณาแผนธุรกิจระยะยาว รวมทั้ งการให้ความคิดเห็น และอนุมติัแผนปฏิบติัการประจาํปีซ่ึง
ประกอบดว้ย โครงการตามแผนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไวส้อดคลอ้งกนักบัแผนระยะยาวเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัโดย
มีการกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจยัความเส่ียง กิจกรรมหลกัท่ีจะดาํเนินการในแต่ละ
ช่วงเวลา ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีสามารถวดัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม 
นอกจากนั้นยงัประยุกต์ใช้ดชันีวดัผลการดาํเนินงานในการวดัผลการปฏิบติังานทัว่ทั้ งองค์กร เพ่ือให้การ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปอย่างเท่ียงธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นระบบสอดคลอ้งกับ
เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร       

นโยบายการบริหารจดัการภายใน บริษทัมีโครงสร้างองคก์รท่ีแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบทั้งใน
สายงานปฏิบัติงานหลักและสายงานสนับสนุน รวมทั้ งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอํานาจระหว่าง 
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุน้ ตลอดจนจดัใหมี้การส่ือสารกบัผูล้งทุนเพ่ือเผยแพร่ และส่ือสาร
ขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัให้สาธารณชนไดท้ราบอยา่งสมํ่าเสมอ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยใน
การพิจารณากลัน่กรอง และให้คาํวินิจฉัยในเร่ืองสําคัญท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
นอกจากน้ีบริษัทได้ประกาศใช้หลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน เพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัของบริษทัไดย้ึดถือปฏิบติั โดยมุ่งเนน้หลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีพนักงานท่ีฝ่าฝืน ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณจะถูกสอบสวนและลงโทษตาม
ระเบียบท่ีกาํหนด 

นอกจากน้ีบริษัทยงัได้คาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยกาํหนดเร่ือการปฏิบัติต่อคู่ค้าไวใ้น
จรรยาบรรณของการจดัหา อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหแ้จง้ขอ้ร้องเรียนได ้โดยมีช่องทางการร้องเรียนผา่นเวบ็ไซด์
ของบริษทัท่ี AC_EW@eastwater.com 
 
การบริหารความเส่ียง 

บริษทั ใชแ้นวคิดของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) โดยการ
ประเมินความเส่ียงในกระบวนการต่างๆ และวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง มาตรการควบคุมท่ีมีในปัจจุบนั รวมถึงการ
กาํหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมเติม โดยสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัมี
หน่วยงานบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง ติดตามผลการจดัการเพ่ือลดระดบัความ
เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และทบทวนปัจจยัความเส่ียงเพ่ือเสนอยงัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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พิจารณาก่อนนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณา และให้คาํวินิจฉัยอนัจะส่งผลให้
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัมีความต่อเน่ือง นอกจากนั้นแลว้ในปี 2555 บริษทัไดมี้การจดัทาํแผน
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuities Plan : BCP) ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัเตรียมขั้นตอนการ
ปฏิบติัและดาํเนินงานภายในองคก์ร ในการตั้งรับสาเหตุ ภยัพิบติั หรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ  อนัอาจส่งผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกิจและการใชอ้าคารอีสทว์อเตอร์ 
 
การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษทักาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ควบคุมภายในท่ีดีเร่ืองการแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน และการสอบทานงานระหว่างกนั โดยแยกงานในหนา้ท่ีอนุมติั 
การบนัทึกรายการบญัชี ขอ้มูลสารสนเทศ และหน้าท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั  นอกจากน้ี
บริษทัยงัไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 และมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ISO 14001:2004 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งจดัทาํคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบติั เพ่ือเป็นมาตรฐานอา้งอิงในการ
ปฏิบติังาน รวมถึงการจดัฝึกอบรมพนกังานให้เขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งตาม
ขั้นตอน และวิธีการปฏิบติังานท่ีบริษทักาํหนดไว ้ 

หากมี รายการระหว่างกนัของบริษทั และบริษทัในเครือ รวมถึงผูมี้ผลประโยชน์ร่วมต่างๆ จะผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจนหากมีรายการระหว่างกันท่ีมีนัยสําคัญฝ่ายตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะดาํเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
รายงานใหส้าํนกังาน กลต. ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัรายการเช่ือมโยง กรรมการท่ีมีส่วน
ไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในมติดงักล่าว 

บริษทั มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัในเครืออยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ โดยรายงาน
ความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานของบริษทัในเครือแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ และมอบหมายให้
มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามผลการดาํเนินงานตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ขอ้เสนอแนะไว ้
รวมทั้งการประสานนโยบายใหทุ้กบริษทัมีทิศทางการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งเป็นทิศทางเดียวกบันโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั นอกจากนั้นบริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทัดูแลงานดา้นกฎหมาย รวมถึงงานดา้น 
Compliance เพ่ือกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทั ไดจ้ดัให้มีขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอและนาํส่งล่วงหน้าผ่านอุปกรณ์ส่ือสารหลายรูปแบบ 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัใชป้ระกอบการตดัสินใจ ระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการบริษทัชุดยอ่ย จะมีขอ้มูลต่างๆประกอบดว้ยสรุปความเป็นมา เหตุผลและความจาํเป็น มติของท่ี
ประชุมในช่วงท่ีผ่านมา ขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ความคืบหน้าในการดาํเนินการของฝ่าย
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บริหารตามความเห็นของคณะกรรมการชุดต่างๆ  รวมทั้ งนําเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาซ่ึง
ประกอบดว้ยแนวทางเลือกเพ่ือการพิจารณาไวทุ้กคร้ัง  

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษทัเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีความน่าเช่ือถือ ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอ 

นอกจากน้ี บริษทั ยงัไดมี้การประยุกต์ใชแ้ละพฒันาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลภายใน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัในองค์กรสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานตามระดบัท่ีเหมาะสม โดยการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีชดัเจน 
 
ระบบการตดิตาม  

บริษทั มีการติดตามการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีระบุไวใ้นแผนธุรกิจระยะยาว และแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการรายงานความคืบหนา้ผลการปฏิบติังาน และดชันีวดัผลการปฏิบติังานประจาํปี 
(KPIs) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณากาํหนดแนวทางการปรับปรุง
แกไ้ขความล่าช้า หรือขอ้บกพร่องต่างๆให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเน้นย ํ้าให้มีการ
แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  

บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมคุณค่าต่อองคก์รโดยการใชข้อ้มูลประเมินความ
เส่ียงภายในองคก์ร ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ (Risk Based Audit) และมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบ
ร่วมกบัท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายในสอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของทุก
กระบวนการทาํงานและรายงานยงัผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงฝ่ายบริหาร สามารถเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
รวมถึงความถูกต้องน่าเช่ือถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้ งสารสนเทศทางการเงินการบัญชี และ
สารสนเทศท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน  

ทั้งน้ีฝ่ายตรวจสอบไดติ้ดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขตามประเด็นท่ีตรวจพบและขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอยงัคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีกระบวนการ
ติดตามผลการดาํเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทั   ตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และISO 14001 : 2004  อยา่งต่อเน่ือง 

จากการพิจารณาสาระสําคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น  
คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนิน
ธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดาํเนินการ และส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการท่ีย ัง่ยนื 
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10  รายการระหว่างกนั 
10.1  รายละเอียดของรายการระหวา่งกนั 

บริษทั และบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ซึ่งผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดประเภทรายการดงัรายละเอียดแสดงในตารางที่ 10.1  
 ตารางที่ 10.1 รายการระหว่างกนั 

นิติบุคคลที่อาจ 
มคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจาํเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการกาํหนดราคา 

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

- กปภ. เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทั โดย ณ 
วนัที่  31 ธนัวาคม 2555 กปภ. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาํระแลว้ของบริษทั 
 
- ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 กปภ. และบริษทั
มีกรรมการบางท่านร่วมกัน คือ นายวิเชียร  
อุดมรัตนะศิลป์  

ปริมาณรายการ 
ปริมาณนํ้าดิบที่จาํหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าที่จดัจาํหน่าย (ลา้นบาท) 
 
ปริมาณนํ้าประปาจาํ 
หน่าย  (ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าที่จดัจาํหน่ายนํ้ าประปา 
(ลา้นบาท) 

 
72.62 

 
717.22 

 
0.98 

56.55 
 
 

บริษทั จาํหน่ายนํ้ าดิบใหก้บั กปภ. ใน
พื้นที่หนองคอ้-แหลมฉบงั- พทัยา -
บางพระ และพื้นที่ดอกกราย- มาบตา
พดุ- สตัหีบ  
 
 
บริษทัจาํหน่ายนํ้ าประปาใหก้บั กปภ ใน
พื้นที่เกาะสมุย   

-บริษทั จําหน่ายนํ้ าดิบให้กับ กปภ. ในอัตรา
เดียวกบัที่จาํหน่ายนํ้ าให้กบัผูใ้ช้นํ้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภครายอื่นๆ และมีการทําสัญญาที่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน หรือในราคาปรับลดตามมติที่
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติ
เกี่ยวกบัอตัราค่านํ้ า กรรมการหรือผูถ้ือหุ้นที่มีส่วน
ไดส้่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
-บริษัทจําหน่ายนํ้ าประปาให้กับ  กปภ .ในราคา
ตามที่ตกลงร่วมกนัตามที่ระบุไวใ้นสญัญา 

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

- กนอ. เป็นผูถ้ือหุ้นรายหนึ่งของบริษทั โดย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555  กนอ. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 4.57 ลง ทุน จดทะเบียนที่
ชาํระแลว้ของบริษทั 
 
- นางมณฑา ประณุทนรพาล เป็นผูว้่าการ 
และเป็นกรรมการบริษทั  
(ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัเมื่อ 11 
มีนาคม 2555) 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณนํ้าดิบที่จาํหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
 
 
มูลค่าที่จดัจาํหน่าย 
(ลา้นบาท) 

 
 

84.93 
 
 

838.53 

บริษทั จาํหน่ายนํ้ าดิบใหก้บั กนอ. ใน
พื้นที่หนองคอ้-แหลมฉบงั- พทัยา -
บางพระ และพื้นที่ดอกกราย- มาบตา
พดุ- สตัหีบ 
 

บริษทั จาํหน่ายนํ้ าดิบให้กบั กนอ. ในอตัราเดียวกบั
ที่ จํ า ห น่ า ยนํ้ า ใ ห้ กั บ ผู ้ ใ ช้ นํ้ า ป ร ะ เ ภ ท นิ ค ม
อุตสาหกรรมรายอื่นๆ และมีการทําสัญญาที่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน หรือในราคาปรับลดตาม
มติที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ทั้งนี้ ในการออกเสียง
ลงมติเกี่ยวกบัอตัราค่านํ้ าและการเปลี่ยนแปลงอตัรา
ค่านํ้ าที่บริษทั จาํหน่ายให้กบั กนอ. 
กรรมการหรือผูถ้ือหุ้นที่มีส่วนไดส้่วนเสียจะไม่มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลที่อาจ 
มคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจาํเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการกาํหนดราคา 

กปภ. และบริษทั ยนูิเวอร์
แซล  ยทูีลิตี้ส์ จาํกดั (“UU”)  

UU เป็นบริษทัยอ่ยที่บริษทั ถือหุ้นอยูใ่น
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
 
 

รายไดจ้าํหน่ายนํ้าประปา 
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) 
 
 

 
11.92 

127.12 
11.25 

128.88 
3.47 

40.64 
17.44 

185.08 
7.04 

70.38 
 
 

77.21 

 
เป็นรายการที่ UU จาํหน่ายนํ้ าประปา
ให้แก่ กปภ. ตามสญัญาสมัปทานของ
บริษทัประปาฉะเชิงเทรา บริษทัประปา
บางปะกง บริษทัประปานครสวรรค ์การ
ประปาระยอง และการประปาชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นรายการที่ UU ให้บริการแก่ กปภ. 
เช่นโครงการลดนํ้าสูญเสียตามสญัญา
สมัปทานของบริษทัประปาฉะเชิงเทรา 
บริษทัประปาบางปะกงและบริษทั
ประปานครสวรรค ์
 

 
UU จาํหน่ายนํ้ าประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาค่านํ้ า
และวิธีการปรับอัตราค่านํ้ าเป็นไปตามเงื่อนไข
สญัญาสมัปทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
UU ให้บริการแก่ กปภ. โดยถือตามราคาที่ระบุไว้
ในสญัญา  

บมจ.ผลิตไฟฟ้า (Egcomp)  
และบริษทั ยนูิเวอร์แซล ยทูี
ลิตี้ส์ จาํกดั (“UU”) 
 
 

ESCO ซึ่งเป็นบริษทัยอ่ยของ Egcomp และ
บริษทั ถือหุน้ในบจ.เอก็คอมธารา ในสดัส่วน
ร้อยละ 74.19 และ 15.88 ตามลาํดบั โดย
บริษทั ถือหุน้ในUU ร้อยละ 100 

รายไดบ้ริการจา้งผลิตนํ้ าประปาและ
บาํรุงรักษาระบบผลิตนํ้ าประปา แก่ 
บจ เอก็คอมธารา (ลา้นบาท) 

59.53 เป็นรายการที่ UU ให้บริการแก่ บจ.เอก็
คอมธารา ในสญัญาจา้งผลิตนํ้ าประปา
และบาํรุงรักษาระบบผลิตนํ้ าประปา และ
ท่อส่งนํ้ าประปา 

เป็นราคาตามสญัญาทางธุรกิจระหวา่งกนัทัว่ไป 
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10.2  ขั้นตอนอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 
ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั จะเกิดรายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีการทาํรายการประเภทดงักล่าว ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย จะเป็นผูพิ้จารณา
และอนุมติัรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ารายการประเภทดงักล่าวมี
ความสมเหตุสมผล ยติุธรรม และมีนโยบายในการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการประเภทดงักล่าว บริษทั จะดาํเนินการเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลของการ
ทาํรายการดงักล่าวทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจาํปี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนๆ พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 
 
10.3  นโยบายและแนวโนม้ในการทาํรายการระหว่างกนั 
บริษทั และบริษทัในเครือยงัคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการทาํรายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีเป็นการ
ดาํเนินธุรกิจทัว่ไป ในกรณีท่ีบริษทั และบริษทัในเครือเห็นว่าจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นไปใน
ราคาและเง่ือนไขทัว่ไปท่ีไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยในการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษทั จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยในเร่ืองของรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของการทาํรายการ 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
11.1 งบการเงนิ 
11.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 
1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
ผูส้อบบญัชี ไดใ้ห้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินของบริษทั    ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานของบริษทั   และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดของบริษทั   โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี ( 2553 -2555) 
เน่ืองจากบริษทั เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูล้งทุนสามารถดูงบการเงินล่าสุด
ของบริษทั ไดจ้าก Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) หรือดูไดจ้าก Website ของบริษทั      (www.eastwater.com) 
 
โดยสามารถดูสรุปรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี   

รายการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 238,473 1.92 128,690 1.19 442,884 4.48 

  เงินลงทุนชัว่คราว 96,308 0.77 95,000 0.88 - - 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 473,963 3.81 417,582 3.88 375,055 3.79 

  รายไดค่้างานลดนํ้าสูญเสียรอรับชาํระจาก                 

        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,679 0.06 10,133 0.09 16,613 0.17 

  สินคา้คงเหลือ 7,745 0.06 7,879 0.07 9,559 0.10 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,865 0.19 39,834 0.37 20,107 0.20 

  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย-
สุทธิ 

- - 34,658 0.32 - -  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 848,033 6.81 733,776 6.80 864,218 8.74 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             

  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - - -  2,076 0.02 

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 91,470 0.74 91,470 0.85 91,470 0.93 

  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิ 208,382 1.68 217,160 2.02 230,466 2.33 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 9,542,767 76.71 8,372,710 77.71 7,537,824 76.26 

  สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน-สุทธิ 491,762 3.95 456,005 4.23 429,079 4.34 

  ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน             

       รอตดับญัชี - สุทธิ 531,792 4.27 541,774 5.03 542,318 5.49 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 160,762 1.29 169,573 1.57 143,899 1.45 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,676 0.08 12,831 0.12 13,973 0.14 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 555,440 4.47 178,940 1.67 29,249 0.30 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,592,051 93.19 10,040,463 93.20 9,020,354 91.26 

  รวมสินทรัพย์                                12,440,084 100.00 10,774,239 100.00 9,884,572 100.00 
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ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี  (ต่อ) 

รายการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนีสิ้นหมุนเวยีน             

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  111,000 0.89 33,000 0.31 552,588 5.59 

  เจา้หน้ีการคา้ 157,561 1.27 105,664 0.98 137,556 1.39 

  เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 38,465 0.31 183,599 1.7 150,791 1.53 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนท่ีถึง             

       กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,024 0.02 2,382 0.02 2,824 0.03 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน              

       ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 737,690 5.93 620,996 5.76 373,406 3.78 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 135,653 1.09 192,792 1.79 133,787 1.35 

  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 120,000 0.96 82,739 0.77 119,240 1.21 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 55,852 0.45 45,436 0.42 41,794 0.42 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,358,245 10.92 1,266,608 11.75 1,511,986 15.30 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน             

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 301 - 2,325 0.02 2,482 0.03 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,456,281 27.78 2,325,025 21.58 1,632,407 16.51 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 32,530 0.26 27,683 0.26 43,285 0.44 

  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 89,385 0.72 64,958 0.60 - - 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 182,882 1.47 151,440 1.40 106,804 1.08 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,761,379 30.23 2,571,431 23.86 1,784,978 18.06 

รวมหนีสิ้น 5,119,624 41.15 3,838,039 35.61 3,296,964 33.36 
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ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี  (ต่อ) 

รายการ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             

   ทุนจดทะเบียน 1,663,725 13.37 1,663,725 15.44 1,663,725 16.83 

  

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

1,663,725 
 

13.37 
 

1,663,725 
 

15.44 
 

1,663,725 
 

16.83 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,138,522 17.19 2,138,522 19.85 2,138,522 21.63 

    กาํไรสะสม             

        จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฏหมาย 166,500 1.34 166,500 1.55 166,500 1.68 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,316,437 26.66 2,929,182 27.19 2,577,526 26.08 

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 31,755 0.26 35,152 0.33 38,550 0.39 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 3,521 0.03 3,119 0.03 2,785 0.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,320,460 58.85 6,936,200 64.39 6,587,608 66.64 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

  12,440,084 100.00 10,774,239 100.00 9,884,572 100.00 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 4.40   4.17   3.96   

                

   มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00   1.00   1.00   

              

   จาํนวนหุน้สามญัปลายงวด (หุน้) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
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ข) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

รายการ  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2555  ธันวาคม 2554 
 ธันวาคม 2553 

 (ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้             

  รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบ 2,612,221 70.11 2,261,016 68.31 2,117,502 45.29 

  รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 841,602 22.59 765,849 23.14 716,233 15.32 

  รายไดจ้ากการขายสินทรัพยโ์ครงการ - - - - 1,567,290 33.53 

  รายไดค่้าเช่าและคา่บริการ 223,588 6.00 223,519 6.75 232,266 4.97 

  รายไดอ่ื้น 48,538 1.30 59,652 1.80 41,508 0.89 

รวมรายได้ 3,725,949 100.00 3,310,036 100.00 4,674,799 100.00 

ค่าใช้จ่าย              

  ตน้ทุนขายนํ้าดิบ 881,188 23.65 770,789 23.29 811,217 17.35 

  ตน้ทุนขายนํ้าประปา 456,686 12.26 433,505 13.10 404,592 8.66 

  ตน้ทุนจากการขายสินทรัพยโ์ครงการ - - - - 1,507,455 32.25 

  ตน้ทุนคา่เช่าและค่าบริการ 201,303 5.40 192,932 5.83 210,958 4.51 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 429,831 11.54 368,062 11.12 325,481 6.96 

  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพชีวิต             

      และส่ิงแวดลอ้ม 62,218 1.67 33,555 1.01 34,604 0.74 

  ตน้ทุนทางการเงิน 89,991 2.42 78,476 2.37 89,808 1.92 

  ภาษีเงินได ้ 364,560 9.78 424,694 12.83 378,551 8.10 

รวมค่าใช้จ่าย              2,485,777 66.72 2,302,013 69.55 3,762,666 80.49 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,240,172 33.28 1,008,023 30.45 912,133 19.51 
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ข) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

รายการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

 ธันวาคม   2555  ธันวาคม 2554 
 ธันวาคม 2553 

 (ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ :             

      
ตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจาก
ลูกคา้ 

(3,398) (0.09) (3,398) (0.10) (3,398) (0.07) 

  ขาดทุนจากการประมาณการตาม             

      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ             

      โครงการผลประโยชนพ์นกังาน (25,813) (0.69) - - - - 

  ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ             

       กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 5,163 0.14 - - - - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี – สุทธิจากภาษ ี (24,048) (0.64) (3,398) (0.10) (3,398) (0.07) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,216,124 32.64 1,004,625 30.35 908,735 19.44 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ 1,239,742 33.27 1,007,549 30.44 911,749 19.50 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม 

430 0.01 474 0.01 384 0.01 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,240,172 33.28 1,008,023 30.45 912,133 19.51 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,215,694 32.63 1,004,151 30.34 908,351 19.43 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม 

430 0.01 474 0.01 384 0.01 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,216,124 32.64 1,004,625 30.35 908,735 19.44 
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ข) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

รายการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 
1. สําหรับปีส้ินสุด

วนัที ่ 31 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2555  ธันวาคม 2554 
 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุง

ใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

กาํไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรยกมา 2,929,182   2,577,526   2,330,480   

หัก รายการปรับปรุงของงวดก่อน -   (40,334)   (32,508)   

  จ่ายเงินปันผล (831,837)   (615,559)   (632,195)   

  รวม 2,097,345   1,921,633   1,665,777   

บวก กาํไรสุทธิประจาํปี 1,239,742   1,007,549   911,749   

  กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (20,650)   -   -   

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 3,316,437   2,929,182   2,577,526   

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 166,500   166,500   166,500   

กาํไรสะสม 3,482,937   3,095,682   2,744,026   

กาํไรสุทธิต่อหุ้น 0.75   0.61   0.55   

มูลคา่ท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00   1.00   1.00   

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
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ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแลว้) 
หน่วย: พนับาท 

รายการ 2555   2554   2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน           

 กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 1,604,731   1,432,717   1,290,684 

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล           

เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมดําเนินงาน           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4,110   552   1,645 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)     (2,199)   (55) 

ค่าตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ      -   11 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (300)   915   (22) 

ค่าเส่ือมราคา 312,952   320,646   369,733 

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน 28,596   27,017   26,744 

ค่าสิทธิตดัจาํหน่าย 11,886   8,349   8,349 

รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนจากลูกคา้ (3,398)   (3,398)   (3,398) 

ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 34,278   4,619   11,467 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสมัปทาน -   144   515 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,386)   7,984   - 

รายไดเ้งินปันผลรับ (25,094)   (18,246)   (17,267) 

ดอกเบ้ียรับ (8,292)   (12,352)   (3,162) 

ดอกเบ้ียจ่ายและตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียภายใตส้ญัญาเช่า
การเงิน 

88,195   76,951 
  

88,473 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง  

 
ในสินทรัพย์และหน้ีสิน 2,046,278   1,843,699   1,773,717 
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ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแลว้) (ต่อ) 
(หน่วย :พนับาท) 

รายการ 2555   2554   2553 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (56,080)   (43,442)   509 

รายไดค่้างานลดนํ้าสูญเสียรอรับชาํระจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

2,454   6,479 
  

10,012 

สินคา้คงเหลือ 133   1,680   (287) 

สินทรัพยโ์ครงการ -   -   646,487 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,970   (17,206)   (51,504) 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,270)   (1,866)   (16,167) 

การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)           

เจา้หน้ีการคา้ 51,896   (31,891)   35,316 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 26,421   (36,500)   8,358 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,029   3,325   (5,703) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 31,443   44,635   65,619 

เงินสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน   2,121,274   1,768,913   2,466,357 

จ่ายดอกเบ้ีย (77,529)   (76,809)   (89,679) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (408,534)   (363,508)   (388,221) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,635,211   1,328,596   1,988,457 
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ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแลว้) (ต่อ) 
(หน่วย :พนับาท) 

รายการ 2555   2554   2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน           

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (51,308)   (95,000)   - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 50,000   -   - 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย -   (122)   - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -   2,076   7,000 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,094   18,246   17,267 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาว -   -   (6,083) 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 8,067   11,900   3,131 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 652   215   1,365 

  เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน (366,528)   (152,636)   - 

  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (4)   (318)   (6,354) 

  เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,561,623)   (1,058,004)   (1,268,069) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสัมปทาน (39,919)   (86,817)   (39,742) 

เงินสดจ่ายเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน  (18,375)   (30,818)   (7,116) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,076)   (19,230)   - 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,957,020)   (1,410,508)   (1,298,601) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 388,000   33,000   183,588 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (310,000)   (552,588)   - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2,339,971   1,488,000   278,000 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,092,020)   (547,792)   (187,756) 

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  (2,235)   (2,418)   (3,254) 

เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน (60,261)   (35,058)   (9,784) 

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ (831,863)   (615,426)   (632,335) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน 431,592   (232,282)   (371,541) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 109,783   (314,194)   318,315 
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ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแลว้) (ต่อ) 
 

(หน่วย :พนับาท) 

รายการ 2555   2554   2553 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 128,690   442,884   124,569 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 238,473   128,690   442,884 

          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม           

รายการทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักระแสเงนิสด           

การซ้ือทรัพยสิ์นโดยการก่อหน้ีสินเพิม่ข้ึน (ลดลง)สุทธิ (145,134)   32,808   79,421 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขาย (1,390)   1,268   - 

โอนสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสมัปทานเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพือ่ขาย(กลบัรายการ) (33,267)   33,548   - 
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11.2 รายงาน และวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2555 
1)  ภาพรวมผลการดาํเนินงานรวม และการวเิคราะห์งบการเงนิรวม 

ในภาพรวมผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 3,725.95  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 415.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.57 โดยมีกาํไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 1,240.17  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 232.15  ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.03 เม่ือเปรียบเทียบปี 2554 ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่น
เกณฑดี์ โดยแยกวิเคราะห์ในรายละเอียดได ้ ดงัน้ี   

1. การวิเคราะห์งบการเงินรวม 
ตารางแสดงผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2555 เปรียบเทียบกบั 2554 

ปริมาณนํา้จําหน่าย 2555 2554 

เพิม่(ลด) 

ล้านลบ.ม. % 
1 ปริมาณนํ้าดิบจาํหน่าย (ลา้นลบ.ม.) 278.69 261.55 17.14 6.55 
2 ปริมาณนํ้าประปาจาํหน่าย (ลา้นลบ.ม.) 66.82 62.67 4.15 6.62 

ผลการดําเนินงาน 2555 2554 

เพิม่(ลด) 
ล้านบาท % 

1 รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบ 2,612.22 2,261.02 351.20 15.53 
2 รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา 841.60 765.85 75.75 9.89 
3 รายไดค่้าเช่าและค่าบริการและรายไดอ่ื้น 272.13 283.17 (11.04) (3.90) 
4 รวมรายได ้ 3,725.95 3,310.04 415.91 12.57 
5 รวมตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย 2,031.23 1,798.84 232.39 12.92 
6 กาํไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 1,694.72 1,511.20 183.52 12.14 
7 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,240.17 1,008.02 232.15 23.03 

 
1.1 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
1.1.1 รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบ ในปี  2555 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.53 จากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ดงัน้ี 
 ปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายรวม 278.69 ลา้นลบ.ม.เพ่ิมข้ึนจาํนวน 17.14 ลา้นลบ.ม หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.55 ปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายในพ้ืนท่ีชลบุรี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 13.57 จากการใชน้ํ้ าท่ีเพิ่มข้ึน
ของภาคการท่องเท่ียว ส่วนปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายในพ้ืนท่ีระยอง เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 3.48 จาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงมีความตอ้งการใชน้ํ้าดิบเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ในส่วนของปริมาณนํ้าประปาจาํหน่าย เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4.15 ลา้นลบ.ม หรือคิดเป็นร้อยละ 6.62 ความ
ตอ้งการใชน้ํ้ าท่ีมากข้ึนในพ้ืนท่ีบางปะกง ฉะเชิงเทรา และสัตหีบ ทั้งน้ีบริษทัคาดการณ์ ว่าปริมาณนํ้ า
ดิบจาํหน่ายในปี 2556 จะเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 8-9 
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 การประกาศนาํโครงสร้างอตัราค่านํ้าดิบท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 2551 และชะลอไปในช่วงปี 2553-2554 
มาใช ้ตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคม ปี 2555 ท่ีผ่านมา โดยเฉล่ียแลว้อตัราค่านํ้าดิบปรับข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 
8.32 
 
1.1.2  ตน้ทุนขายและบริการ 

หน่วย:ล้านบาท  2555 % 2554 % 
รายไดร้วม 3,725.95 100 3,310.04 100 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,539.17 41 1,397.22 42 

กาํไรขั้นตน้ 2,186.78 59 1,912.82 58 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 492.05 13 401.63 12 

EBIT 1,694.73 45 1,511.19 46 

ตน้ทุนทางการเงิน 89.99 2 78.48 2 

EBT 1,604.73 43 1,432.71 43 

ภาษีเงินได ้ 364.56 10 424.69 13 

กาํไรสุทธิ 1,240.17 33 1,008.02 30 

 
จากการวิเคราะห์ดา้น Common Size Analysis จะเห็นว่าโดยภาพรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถ

รักษาอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 59 โดยในปี 2555 ท่ีผา่นมาบริษทัมีการปรับปรุงศกัยภาพการสูบส่งนํ้า
โดยลงทุนปรับปรุงสถานีสูบนํ้ าและก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าท่ีสถานีสูบนํ้ าดอกกรายทาํให้การสูบจ่ายนํ้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2555 บริษทัสามารถลดตน้ทุนการผลิตลงและเพ่ิม
อตัราส่วนกาํไรสุทธิขั้นตน้ข้ึนเป็นร้อยละ 62 แต่ในคร่ึงหลงัของปี 2555  ทางภาคตะวนัออกของประเทศตอ้ง
ประสบกบัภาวะฝนท้ิงช่วงทาํใหบ้ริษทัมีภาระตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะจากการสาํรองนํ้าไวใ้ชใ้นปี 2556  

ทั้งน้ี ตน้ทุนค่าไฟฟ้าสูบส่งนํ้ าดิบ (ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของตน้ทุนรวม) เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
32.36 โดยหลกัจากการจาํหน่ายนํ้ าดิบท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ งการผนันํ้ าจากแม่นํ้ าบางปะกงมาฝากยงัอ่างฯ
บางพระซ่ึงกระทบต่อตน้ทุนค่าไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15.70 และการสูบนํ้ าจากอ่างประแสร์เพ่ือสํารองนํ้ าไว้
ใชใ้นปี 2556 ประกอบกบัปัจจยัเร่ืองการปรับตวัข้ึนของค่า FT ส่งผลให้ในภาพรวมตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ไดป้รับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.45 
 

1.1.3  ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 
ในปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมประมาณ  

ร้อยละ 13.21 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.08 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกั ในปี 2555 เป็นปีท่ีบริษทัครบรอบ
การดาํเนินงาน 20 ปี ดงันั้นบริษทัจึงไดด้าํเนินกิจกรรมตามแผนงานต่างๆ ไดแ้ก่ การทาํกิจกรรมสัมพนัธ์ 
(CRM) กบัลูกคา้ทั้งรายหลกั และทุกราย ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผลงานและ
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กิจกรรมต่างๆ รวมถึงดา้น CSR ของบริษทัดว้ย โดยโครงการ CSR ท่ีสาํคญัในปี 2555 ท่ีผ่านมา ไดแ้ก่  
การสร้างอุทยานการเรียนรู้ ท่ีจ.ระยอง เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งรวมความรู้ผสมผสานความบนัเทิง สร้างทศันคติดา้น
บวกและนิสยัรักการอ่านแก่เยาวชน โดยใชง้บในส่วนน้ีประมาณ 13.14 ลา้นบาท 
 

1.1.4  ตน้ทุนทางการเงิน   
ปี 2555 บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 89.99 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาํนวน 11.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

14.67 เน่ืองจากดอกเบ้ียของโครงการท่ีแลว้เสร็จในปี 2555 และยงัมีดอกเบ้ียท่ีบนัทึกอยู่ในส่วนของงาน
ระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 60.20 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในระหว่างปีมีการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมจาํนวน 2,339.97
ลา้นบาท เพ่ือสนบัสนุนโครงการพฒันาสระเก็บนํ้ าดิบคลองทบัมา และโครงการเพ่ิมศกัยภาพระบบจ่ายนํ้ า
(บางพระ) โดยมีอตัราดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 3 แห่ง เฉล่ียร้อยละ 4.21 
 

1.1.5  ภาษีเงินได ้  
จากการปรับอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลงจาก 30% ในปี 2554 เป็น 23% ตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงมี

ผลทาํใหภ้าษีเงินไดล้ดลงจากปี 2554 จาํนวน 60.13 ลา้นบาท  
โดยภาพรวม ในปี 2555 กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้รับตวัดีข้ึน โดยกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาํนวน 
232.15 ลา้นบาทเป็น 1,240.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 23.03 จากปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมา
เบ้ืองตน้และเม่ือพิจารณาเฉพาะส่วนกาํไรก่อนหักภาษีเงินไดบ้ริษทัและกลุ่มบริษทั เพ่ิมข้ึน 172.01 ลา้นบาท
เป็น 1,604.73 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.01 

 
1.2  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  
2555 

(ล้านบาท) 
2554 

(ล้านบาท) 

เพิม่(ลด) 

ล้านบาท % 
1 สินทรัพยร์วม 12,440.09 10,774.24 1,665.85 15.46 
2 หน้ีสินรวม 5,119.63 3,838.04 1,281.59 33.39 
3 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 7,320.46 6,936.20 384.26 5.54 

 
1.2.1 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมี

สินทรัพยร์วม 12,440.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,665.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.46 โดยหลกัมา
จากงานระหว่างก่อสร้างโครงการพฒันาสระเกบ็นํ้าดิบคลองทบัมา จาํนวนรวม 522.80 ลา้นบาท และโครงการ
เพ่ิมศกัยภาพระบบจ่ายนํ้า(บางพระ) จาํนวนรวม 475.19 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โครงการทบั
มาและบางพระมีความคืบหนา้ไปกว่าร้อยละ 32.99 และ 57.28 ตามลาํดบั ทั้งน้ี โครงการก่อสร้างวางท่อส่งนํ้า
หนองปลาไหล-มาบตาพดุเส้นท่ี 3 บริษทัมีการบนัทึกเป็นสินทรัพย ์และเร่ิมใชง้านในส่วนของท่อส่งนํ้า 
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และสถานียกระดบันํ้าตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อค่าเส่ือมราคาในปี 2555 เป็นจาํนวน 13.27 
ลา้นบาท 

1.2.2 ในส่วนของหน้ีสินรวม ปี 2555 ท่ีผ่านมาบริษทั ไดจ้ดัหาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมกบัการใช้
เงินทุน โดยมีเงินกูย้ืม จากสถาบนัการเงิน จาํนวนรวม 4,193.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1,247.95 
หรือคิดเป็นร้อยละ 42.36 เพ่ือสนบัสนุนโครงการเพ่ิมศกัยภาพระบบจ่ายนํ้ า(บางพระ) ซ่ึงมีวงเงินตามสัญญา 
849.00 ลา้นบาท และโครงการพฒันาสระเก็บนํ้ าดิบคลองทบัมา ซ่ึงมีวงเงินตามสัญญา 2,728.00 ลา้นบาท    
คาดวา่โครงการดงักล่าวจะแลว้เสร็จในปี 2556 และ 2559 ตามลาํดบั   การลงทุนทั้ง 2 โครงการเป็นการพฒันา
แหล่งนํ้ าเพ่ือรองรับความตอ้งการใช้นํ้ าในอนาคต โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกู้ท่ียงัมิไดเ้บิกใช้อีก
จาํนวน 3,030.00 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 

1.2.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 7,320.46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 384.26 
ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.54  ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกกาํไรสุทธิปี 2555 จาํนวน 1,240.17 ลา้นบาท หกั
เงินปันผลจ่าย รวม 831.86 ลา้นบาท โดยในปี 2555 บริษทั มีการจ่ายเงินปันผล 2  คร้ัง ในวนัท่ี 24 เมษายน 
2555 จ่ายเงินปันผลจาํนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จากผลการดาํเนินงานปี 2554 และ ในวนัท่ี 21  กนัยายน 2555 
จาํนวนเงิน 0.20 บาทต่อหุน้ เป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2555 
 
2)  การวเิคราะห์งบกระแสเงนิสดรวม 

สาํหรับ ปี 2555 บริษทั และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวดยกมา 128.69 ลา้น
บาท โดยในระหว่างงวดมีเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน 109.78 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 1,635.82 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจาก 
1. ผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนของบริษทัเป็นผลใหก้าํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดข้องปี 2555 มีจาํนวน  
1,604.73 ลา้นบาท ปรับดว้ยรายจ่ายท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  ค่าเส่ือมราคา 
จาํนวน 313.56 ลา้นบาท  
2. การเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์และหน้ีสินจากการดาํเนินงานเป็นผลใหเ้งินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 
จาํนวน 74.99  ลา้นบาท  
 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน  จาํนวน 1,957.63 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจาก 
1.  การลงทุนหลกัในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 1,562.23 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
ก่อสร้างจาํนวน 366.53 ลา้นบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการพฒันาสระเก็บนํ้ าดิบคลองทบัมา  และ
โครงการเพิ่มศกัยภาพระบบจ่ายนํ้า(บางพระ) 
2.  การฝากเงินประจาํกบัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นการบริหารเงินระยะสั้น จาํนวนเงิน 51.31 ลา้นบาท   
โดยไดรั้บดอกเบ้ียร้อยละ 2.27 ถึง ร้อยละ 2.55 ต่อปี 
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ     
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 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 431.59 ลา้นบาท มาจาก 2 รายการหลกัๆไดแ้ก่ 
1. เงินสดไดม้าจากการกูย้ืมรวม จาํนวน 2,727.97 ลา้นบาท มีการจ่ายคืนเงินกูจ้าํนวน 1,402.02 

ลา้นบาท คงเหลือ 1,325.95 ลา้นบาท 
2. เงินปันผลจ่ายจาํนวน 831.86 ลา้นบาท บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังตามรายละเอียดในหวัขอ้ 

1.2.3 
 

3) การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั 

  2555 2554 เพิม่(ลด) 
อตัรากาํไรขั้นตน้จาการจาํหน่ายนํ้าดิบ (%) 66.27% 65.91% 0.36% 
อตัรากาํไรขั้นตน้จากการจาํหน่ายประปา (%) 45.74% 43.39% 2.35% 
อตัรากาํไรขั้นตน้/รายไดร้วม (%) 58.69% 57.79% 0.90% 
อตัรากาํไรสุทธิ/รายไดร้วม (%) 33.28% 30.46% 2.82% 
อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้(ROE) (%) 17.40% 14.91% 2.49% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA) (%) 10.68% 9.75% 0.93% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้(เท่า) 0.70 0.55 0.15 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงิน
ตน้ (DSCR) (เท่า) 2.51 2.67 (0.16) 

 
รายละเอียดอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 อตัรากาํไรขั้นตน้จากการจาํหน่ายนํ้าดิบ อยูท่ี่ร้อยละ 66.27 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2554 ร้อยละ 0.36 ปริมาณ

นํ้าจาํหน่ายและอตัราค่านํ้าดิบ ซ่ึงปรับข้ึนร้อยละ 6.55 และ 8.32 ตามลาํดบั  
 อตัรากาํไรขั้นตน้จากการจาํหน่ายนํ้ าประปา อยู่ท่ีร้อยละ 45.74 เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 2.35 

กิจการประปาหลายแห่งมีตน้ทุนการผลิตลดลง จากค่าเส่ือมราคาท่ีหมดไปในปี 2554 และการใชแ้หล่งนํ้ าอ่ืน
ทดแทนการซ้ือนํ้าดิบท่ีมีตน้ทุนสูงข้ึน 

 อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE)  และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) อยูท่ี่ร้อยละ 
17.40 และ ร้อยละ 10.68 โดยอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) เพ่ิมข้ีนร้อยละ 2.49 และอตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์(ROA) เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.93 เน่ืองจากอตัราการเติบโตของรายได ้
รวมทั้งการลดภาษีนิติบุคคลทาํใหก้าํไรสุทธิเติบโตสูงถึงร้อยละ 23.03 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (D/E Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระ
ดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) อยูท่ี่ระดบั 0.70 เท่า และ 2.51 เท่า ตามลาํดบั โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อ
หุน้ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 0.15 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้
ลดลง 0.16 เท่า สาเหตุหลกัเน่ืองจากเงินกู้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน และเร่ิมมีการจ่ายคืนเงินกู้ในบาง
โครงการ โดยบริษทัยงัคงดาํรงอตัราส่วนทางการเงินอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเงินกู ้ในการดาํรง D/E Ratio ท่ี
อตัราไม่เกิน 2 เท่า และ DSCR ในอตัราไม่ตํ่ากว่า 1.1 เท่า 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   ส่วนท่ี 1 ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ     
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11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 สาํหรับ ปี 2555 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็น
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืน สาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนวนรวมทั้งส้ิน 2,363,340 
บาท  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายการสอบบญัชี  ค่าสอบบญัชี(บาท) 
1) บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก  890,000 
2) บจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์    655,000 
3) บจ. ประปาฉะเชิงเทรา   230,000 
4) บจ. ประปาบางปะกง   230,000 
5) บจ. ประปานครสวรรค ์   180,000 
6) บจ. เสมด็ยทิูลิต้ีส์     33,000 
7) บจ. อีดบัเบ้ิลย ูยทีูลิต้ีส์     33,000 
8) บจ. อีดบัเบ้ิลย ูวอเตอร์บาลานซ์ (ชลบุรี)     33,000 
9) บจ. อีดบัเบ้ิลย ูสมาร์ทวอเตอร์ (ระยอง)     33,000 

รวมค่าสอบบัญชี     2,317,000 
10) หมายเหตุ : ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ      46,340 

 



 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)          ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง            
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12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
- ไม่มี - 



 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  ส่วนท่ี 2 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล                    
 

__________: นํ้าฝน รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 1 
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั  นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 
(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ต่อผูส้อบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นางนํ้ าฝน รัษฎานุกลู เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นางนํ้ าฝน รัษฎานุกูล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายจิรัฏฐ ์นิธิอนนัตภร กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ............................................................................... 

 

2. นายสหสั  ประทกัษนุ์กลู กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ................................................................................ 

  
 

ตราประทบับริษทั 
 

................................................................................ 
ผูรั้บมอบอาํนาจ 

                    ช่ือ                    ตําแหน่ง 
 

ลายมือช่ือ 

 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส 
สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

และเลขานุการบริษทั 
   

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

นางนํ้าฝน     รัษฎานุกลู 



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

1 นายชนินทร์  เยน็สุดใจ 53 ประธานคณะกรรมการ  13 ธ.ค. 55 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ACP 28/2009 22,100 หุน้*
24 ก.ย.2502 กรรมการอิสระ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) สถาบนัวสูเตอร์โพลีเทคนิค SFE 5/2009 0.001%

2554 - 2555 กรรมการ วสูเตอร์ แมสซาซูเซท สหรัฐอเมริกา RCC 2/2007
บริษทั รีโซลูชัน่ อไลแอนซ์ จาํกดั DCP 57/2005

2553 - 2555 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารในเครือ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต DAP 32/2005
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี RCP 11/2005

2552 - 2553 กรรมการ
บริษทั ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)

2546 - 2553 กรรมการ
บริษทั ประสิทธิ์พฒันา จาํกดั (มหาชน)

1 Mr.Chanin  Yensudchai 53 Chairman  13 Dec 12 - Present Chairman Master of Business Administration ACP 28/2009 22,100 shares*
24 Sep 1959 Independent Director Eastern Water Resources Development and Management Plc. Worcester Polytechnic Institute , SFE 5/2009 0.00%

2011 - 2012 Board of Directors Worcester Massachusetts , USA RCC 2/2007
Resolution Alliance Co.,Ltd. DCP 57/2005

2010 - 2012 Group CEO Bachelor of Engineering DAP 32/2005
Bangkok 9 International Hospital Co.,Ltd King Mongkut's University of Technology Thonburi RCP 11/2005

2009 - 2010 Board of Directors
Yarnapund Group Co.,Ltd

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

2003 - 2010 Board of Directors
Prasit Pattana Co.,Ltd

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
RCC  หมายถึง  Role of the Compensation Committee
DAP หมายถึง  Director Accreditation Program

* ไม่ไดถ้ือครองหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ ตั้งแตว่นัที่ 11 มกราคม 2556
Without holding all shares since 11 January 2013.

หนา้ 1 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

2 นายจิรัฏฐ์  นิธิอนันตภร 34 กรรมการ  13 ธ.ค. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการอุตสาหกรรม - ไม่มี
31 ธ.ค.2521 ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มหาวิทยาลยับณัฑิตบริหารธุรกิจ

กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 2555 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ของบริษทั และพิจารณาคา่ตอบแทน อนุกรรมการประสานงานเพื่อจดัใหม้ีโฉนดชุมชน สาํนกันายกรัฐมนตรี

2553 กรรมการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
(รัฐวิสาหกิจ) (วว.)

2552 นกัวิชาการประจาํคณะกรรมาธิการการป้องกนั และบรรเทาผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติและสาธารณภยั (สภาผูแ้ทนราษฎร)

2551-2552 ประจาํสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 Mr.Jiratt  Nithianantporn 34 Board of Directors 13 Dec 12 - Present Board of Directors Bachelor of Business Administration Program - None
31 Dec 1978 Chairman of  Executive  and Invesment Committee Eastern Water Resources Development and Management Plc. in Industrial Management

Director of Corporate Governance and 2012 Advisor to the Minister , Ministry of Interior Bundit Borihanturakit University
Nominating Committee Advisor to the Minister , Ministry of Transport
Director of Regulation Enforcement, Operating Coordination Committee Member of the Act to provide deed for the Community ,
Results Assesment and Remuneration Committee Prime Minister's office

2010 Board of Directors
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

2009 Academician  of Committee of Prevention and Mitigation from Natural
Disasters and Public Hazard (The House of Representative)

2008-2009  Attach to the Secretarial of the Prime Ministers Office

หนา้ 2 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

3 นายกลัยาณะ  วิภัติภูมิประเทศ 47 กรรมการ  13 ธ.ค. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  รัฐศาสตรบณัฑิต - ไม่มี
15 มี.ค.2508 กรรมการอิสระ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) สาขาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ

กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนั รองอธิบดี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรมการกงสุล  กระทรวงการตา่งประเทศ

2552 - 2555 อคัรราชทูตที่ปรึกษาและอคัรราชทูต International Relations and Diplomacy
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงยา่งกุง้ University of London

2549 - 2552 ผูอ้าํนวยการกองเอเชียตะวนัออก 2
กระทรวงการตา่งประเทศ

2548 - 2549 อคัรราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงยา่งกุง้

3 Mr.Kallayana  Vipattipumiprates 47 Board of Directors 13 Dec 12 - Present Board of Directors Bachelor of Political Science - None
15 Mar 1965 Independent Director Eastern Water Resources Development and Management Plc. International Relations

Director of Audit Committee Present Deputy Director-General Ramkhamhaeng University
Chairman of  Corporate Governance and Department of Consular Affairs
Nominating Committee Ministry of Foreign Affairs of Thailand International Relations and Diplomacy

2009 - 2012 Minister-counsellor and Minister University of London
Royal Thai Embassy,Yangon ,Myanmar

2006 - 2009 Director of the East Asia 2
Ministry of Foreign Affairs of Thailand

2005 - 2006 Minister-counsellor
Royal Thai Embassy,Yangon ,Myanmar

หนา้ 3 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

4 พล.อ.ชูชัย  บุญย้อย 61 กรรมการ  13 ธ.ค. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วปอ.2547 ไม่มี
18 มี.ค.2494 กรรมการอิสระ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) สาขาวิศวกรรมการบินอวกาศ

กรรมการตรวจสอบ 2551 ผูบ้ญัชาการ มหาวิทยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย
ศูนยร์ักษาความปลอดภยั (ศรภ.)

2548 - 2549 รองผูบ้ญัชาการ วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.)
ศูนยร์ักษาความปลอดภยั (ศรภ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้

2546 - 2548 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการ
ศูนยร์ักษาความปลอดภยั (ศรภ.)

2517 - 2529 อาจารยก์องวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้

4 Gen.Chuchai  Boonyoi 61 Board of Directors 13 Dec 12 - Present Board of Directors Master of Science , Aerospace Engineering NDC 2004 None
18 Mar 1951 Independent Director Eastern Water Resources Development and Management Plc. University of Southern California

Director of Audit Committee 2008 Commander
Armed Forces Security Center (AFSC) Bachelor of Science (ARMY)

2005 - 2006 Deputy Commander Chulachomklao Royal Military Academy
Armed Forces Security Center (AFSC)

2003 - 2005 Assistance Commander
Armed Forces Security Center (AFSC)

1974 - 1986 Instructor at Department of Ordnance Engineering ,
Chulachomklao Royal Military Academy

หมายเหตุ
วปอ.  หมายถึง   หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หนา้ 4 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

5 นายปริญญา  นาคฉัตรีย์ 71 กรรมการ  20 ธ.ค. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัดิ์) วตท.14 ไม่มี
24 มี.ค.2484 กรรมการอิสระ 2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปปร.6

ประธานคณะกรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผล 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี้ส์ จาํกดั วปอ.2532
การดาํเนินงานของบริษทั และพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการ  บริษทั ประปาบางปะกง จาํกดั เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ RCC 12/2011

กรรมการ  บริษทั ประปานครสวรรค ์จาํกดั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ SFE 13/2011
กรรมการ  บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จาํกดั RCP 24/2010

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐโซล่าร์ จาํกดั รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง DCP 111/2008
กรรมการ   บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

2551 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี้ส์ จาํกดั
ประธานกรรมการ บริษทั ประปาบางปะกง จาํกดั M.A. in Economics , Columbid University , USA
ประธานกรรมการ บริษทั ประปานครสวรรค ์จาํกดั
ประธานกรรมการ บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จาํกดั ศึกษาศาสตรบณัฑิต  (กศ.บ.)

2544 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ
ประธานกรรมการ การประปาส่วนภมูิภาค
ประธานกรรมการ ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขารัฐศาสตร์
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
กรรมการ บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

5 Mr.Prinya  Nakchudtree 71 Board of Directors 20 Dec 12 - Present Board of Directors, Eastern Water Resources Development and Management Plc. Ph.D. in Political Science (Hans) ICMA14 None
24 Mar 1941 Independent Director 2012 - Present Chairman, The Commission on Local Government Personnel Standards Ramkhamhaeng University KPI 6

Chairman of Regulation Enforcement, Operating 2011 - Present Board of Directors, Universal Utilities Co., Ltd. NDC 1989
Results Assessment  and Remuneration Committee Board of Directors, Bangpakong Water Supply Co., Ltd. (BWS) Master of Science in Economic Development RCC 12/2011

Board of Directors, Nakhonsawan Water Supply Co., Ltd. (NWS) Kasetsart University SFE 13/2011
Board of Directors, Chachoengsao Water Supply Co., Ltd. (CWS) RCP 24/2010

2008 - Present Chairman, Ekarat Solar Co., Ltd. Master of Political Science
Board of Directors, Ekarat Engineering Plc. Sukhothai Thammathirat Open University DCP 111/2008

หนา้ 5 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

2008 - 2011 Chairman, Universal Utilities Co., Ltd. M.A. in Economics , Columbid University , USA
Chairman, Bangpakong Water Supply Co., Ltd. (BWS) 
Chairman, Nakhonsawan Water Supply Co., Ltd. (NWS) Bachelor of Education
Chairman, Chachoengsao Water Supply Co., Ltd. (CWS) Srinakharinwirot University

2001 Chairman, The Provincial Electricity Authority
Chairman, The Provincial Waterworks Authority Bachelor of Political Science
Chairman, Eastern Water Resources Development and Management Plc. Ramkhamhaeng University
Board of Directors, PTT Exploration and Production Plc.
Board of Directors, The Electricity Generating Plc.

หมายเหตุ  
DCP  หมายถึง  Director Certification Program                 วตท.  หมายถึง  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน
RCP หมายถึง Role of the Chairman Program                    ปรม.  หมายถึง  หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
RCC  หมายถึง  Role of the Compensation Committee     ปรอ.  หมายถึง  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

หนา้ 6 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

6 นายชินวัฒน์  อศัวโภคี 38 กรรมการ  20 ธ.ค. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  นิติศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษีอากร) EDP-8/2554 ไม่มี
31 มี.ค.2517 กรรมการบริหารและการลงทุน บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มหาวิทยาลยัวอชิงตนั

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2542 - ปัจจุบนั ทนายความหุน้ส่วน
กรรมการธรรมภิบาลและสรรหา บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซี่ จาํกดั นิติศาสตรบณัฑิต

2551 - 2552 อนุกรรมการคณะอนุกรรมการดา้นการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
บริษทั อสมท. จาํกดั (มหาชน)

6 Mr.Chinawat Assavapokee 38 Board of Directors 20 Dec 12 - Present Board of Directors Master of Laws (Taxation) EDP-8/2011 None
31 Mar 1974 Director of  Executive  and Invesment Committee Eastern Water Resources Development and Management Plc. University of Washington

Chairman of Risk Management Committee 1999 - Present Partner
Director of Corporate Governance and Baker & McKenzie Ltd. Bachelor of Laws
Nominating Committee 2008 - 2009 Sub-committee (Finance) Thammasat University

MCOT Plc.
หมายเหตุ
EDP  หมายถึง  Executive Development Program

หนา้ 7 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

7 นายไทยรัตน์  โชติกะพุกกะณะ 60 กรรมการ  20 ธ.ค. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  M.S. (Computer Science) - ไม่มี
15 มิ.ย.2495 กรรมการอิสระ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) California State University , Chico , California , USA

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2549 - 2555 หวัหนา้ทีม ฝ่ายตรวจสอบภายในบริษทัในเครือ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)
2545 - 2548 ผูช้าํนาญการ  สาํนกัตรวจสอบภายใน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี)
2543 - 2544 พนกังานตรวจสอบอาวุโส  สาํนกัตรวจสอบภายใน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
2530 - 2543 พนกังานตรวจสอบภายใน  สาํนกัตรวจสอบภายใน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)

7 Mr.Thairatana  Jotikabhukkana 60 Board of Directors 20 Dec 12 - Present Board of Directors, Eastern Water Resources Development and Management Plc. M.S. (Computer Science) - None
15 Jun 1952 Independent Director 2006 - 2012 Team Leader , Subsidiary Audit Department, PTT Plc. California State University , Chico , California , USA

Chairman of Audit Committee 2002 - 2005 Audit Specialist , Office of Corporate Audit, PTT Plc.
2000 - 2001 Senior Internal Auditor , Office of Corporate Audit, PTT Plc. B.S. (Accounting)
1987 - 2000 Internal Auditor , Office of Corporate Audit, PTT Plc. Ramkhamhaeng University

หนา้ 8 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

8 นางรัตนา  กจิวรรณ 55 กรรมการ เม.ย. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  พาณิชยศาสตรบณัฑิต (การเงิน) DCP162/2012 ไม่มี
13 ก.ค.2500 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปรม.8

15 มี.ค.55 - ปัจจุบนั ผูว้า่การการประปาส่วนภมูิภาค (กปภ.)
2554 - 2555 รองผูว้า่การ  (แผนยทุธศาสตร์และการเงิน)

ปฏิบตัิหนา้ที่หวัหนา้เจา้หนา้ที่การเงิน (CFO) 
2552 - 2554 รองผูว้า่การ (แผนและยทุธศาสตร์)/หวัหนา้เจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน (CFO) 
2551 รองผูว้า่การ (บริหารและการเงิน)/หวัหนา้เจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน (CFO)
2550 ที่ปรึกษากปภ.ชั้น 12 ปฏิบตัิหนา้ที่หวัหนา้เจา้หนา้ที่ดา้นการเงินกปภ.(CFO)
2547 ผูช้่วยผูว้า่การ (บริหารและการเงิน) และหวัหนา้เจา้หนา้ที่ดา้นการเงินกปภ.

(CFO)
การประปาส่วนภมูิภาค (กปภ.)

8 Mrs.Rattana Kitchawan 55 Board of Directors Apr 12 - Present Board of Directors Bachelor of Art (Finance) DCP162/2012 None

13 Jul 1957 Director of Risk Management Committee Eastern Water Resources Development and Management Plc. Thammasat University GPL8

15 Mar 12 - Present Governor, The Provincial Waterworks Authority (PWA)
2011 - 2012 Deputy Governor (Corporate Strategy and Finance) & Chief 

Financial Officer 
 The Provincial Waterworks Authority (PWA)

2009 - 2011 Deputy Governor (Planning and Strategy) & Chief Financial Officer 
 The Provincial Waterworks Authority (PWA)

2008 Deputy Governor (Administration&Finance) & Chief Financial Officer 
 The Provincial Waterworks Authority (PWA)

2007 Chief Financial Officer
2004 Assistant Governor (Administration&Finance)&Chief Financial Ofiicer

 The Provincial Waterworks Authority (PWA)
หมายเหตุ
DCP  หมายถึง  Director Certification Program
GPL  หมายถึง  Governmental Administration and Public Law
ปรม.  หมายถึง  หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

หนา้ 9 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

9 นายวีรพงศ์  ไชยเพิม่ 46 กรรมการ เม.ย. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  D. Eng in Environmental Engineering DCP161/2012 ไม่มี
12 ก.พ.2509 กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (Water and Wastewater Engineering)

กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงาน มี.ค.55 - ปัจจุบนั ผูว้า่การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT)
ของบริษทัและพิจารณาคา่ตอบแทน ก.ค.54 - มี.ค.55 รองผูว้า่การ (ยทุธศาสตร์และการเงิน) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) M.S. in Civil Engineering
ต.ค.51 - มิ.ย.54 รองผูว้า่การ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) (Environmental Engineering)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) University of Missouri-Rolla, USA
ม.ค. - ก.ย.51 รักษาการในตาํแหน่ง รองผูว้า่การ (ท่าเรืออุตสาหกรรม)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา)
ต.ค.47 - ก.ย.51 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ สาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
พ.ย.46 - ต.ค.47 ผูอ้าํนวยการฝ่ายยทุธศาสตร์และพฒันาธุรกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

9 Mr.Verapong Chaiperm 46 Board of Directors Apr 12 - Present Board of Directors D. Eng in Environmental Engineering DCP161/2012 None

12 Feb 1966 Director of  Corporate Governance and Eastern Water Resources Development and Management Plc. (Water and Wastewater Engineering)
Nominating Committee Mar 11 - Present Governor, The Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) Asian Institute of Technology  (AIT)
Director of  Regulation Enforcement, Operating Jul 11 - Mar 12 Deputy Governor (Corporate Strategy and Finance),
Results Assessment and Remuneration Committee The Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) M.S. in Civil Engineering

Oct 08 - Jun 11 Deputy Governor (Industrial Port), (Environmental Engineering)
The Industrial Estate Authority of Thailand  (IEAT) University of Missouri-Rolla, USA

Jan 08 - Sep 08 Acting Deputy Governer (Industrial Port),
The Industrial Estate Authority of Thailand  (IEAT) B.Eng.(Civil Engineering) 

Oct 04 - Sep 08 Director , Industrial Estate and Port Directing Department , Chulalongkorn University
The Industrial Estate Authority of Thailand  (IEAT)

Nov 03 - Oct 04 Director , Strategy and Business Development Department,
The Industrial Estate Authority of Thailand  (IEAT)

หมายเหตุ
DCP  หมายถึง  Director Certification Program

หนา้ 10 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

10 นายสหัส  ประทักษ์นุกูล 57 กรรมการ เม.ย. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) DCP 73/2006 ไม่มี
20 พ.ค.2498 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วปอ.2551

กรรมการกาํหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการดาํเนินงาน ต.ค.54 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พฒันาพลงังานธรรมชาติ จาํกดั วตท.14
ของบริษทั และพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการ บริษทั เอน็อีดี วินด ์จาํกดั

ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกดั
ประธานกรรมการ บริษทั เอก็โก เอน็จิเนียริ่ง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั
กรรมการ  บริษทั ไซยะบุรี เพาเวอร์ จาํกดั
กรรมการ  บริษทั กลัฟ์อิเลค็ตริก จาํกดั (มหาชน)
กรรมการ  บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

ต.ค.53 - ก.ย.54 รองผูว้า่การนโยบายและแผน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ม.ค.52 - ธ.ค.53 กรรมการ บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

10 Mr.Sahust Pratuknukul 57 Board of Directors Apr 12 - Present Board of Directors,  Eastern Water Resources Development and Management Plc. Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) DCP 73/2006 None

20 May 1955 Director of Risk Management Committee Oct 11 - Present Chairman, Natural Energy Development Co.,Ltd. Chulalongkorn University NDC2008

Director of  Regulation Enforcement, Operating Chairman, NED Wind Co.,Ltd. CMA14
Results Assessment and Remuneration Committee Chairman, Khanom Electricity Generating Co.,Ltd.

Chairman, EGCO Engineering and Service Co.,Ltd.
Board of Directors, Xayaburi Power Co.,Ltd.
Board of Directors, Gulf Electric  Plc.
Board of Directors, BLCP Power Co.,Ltd.

Oct 10 - Sep 11 Deputy Governor-Policy and Planning,
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

Jan 09 - Dec 10 Board of Directors, EGAT International Co.,Ltd.

หมายเหตุ
DCP  หมายถึง  Director Certification Program

หนา้ 11 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการ บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) / Profile 

ลาํดบั อายุ / Age

ที่

No.

( วัน/เดอืน/ปี)

(D/M/Y)

ชื่อ-นามสกุล / Name ตําแหน่ง  /   Position ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience การศึกษา / Education

การอบรม

หลกัสูตรสําคัญ

 / Special 

Course

การถือครอง
หุน้EW / EW 
Shareholding

11 นายประพนัธ์  อศัวอารี 56 กรรมการ พ.ค. 51  -  ปัจจุบนั กรรมการ Executive Coaching DCP 101/2008 ไม่มี
5 พ.ค. 2499 กรรมการบริหารและการลงทุน ม.ค.50   -  ม.ค. 51 กรรมการ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ACP 21/2007

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)
เม.ย. 50 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ Orchestrating Wining Program (OWP)

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) IMD International , ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
มี.ค.50 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี้ส์ จาํกดั ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์
เม.ย. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

11 Mr.Praphant  Asava-aree 56 Board of Directors May 08 - Present Board of Directors Executive Coaching,University of California DCP 101/2008 None
5 May 1956 Director of  Executive  and Invesment Committee Jan 07 - Jan 08 Board of Directors Berkeley ,USA ACP 21/2007

Director of Risk Management Committee Eastern Water Resources Development and Management Plc.

Apr 07 - Present President & CEO Orchestrating Wining Program (OWP)
 Eastern Water Resources Development and Management Plc. IMD International , Lausanne , Switzerland

Mar 07 - Present Board of Directors
Universal Utilities Co.,Ltd Bachelor of Arts  (Political Science) 

Apr  09 - Present Board of Directors Ramkamhaeng University
Thai Listed Companies Associationp

หมายเหตุ
DCP  หมายถึง  Director Certification Program
ACP  หมายถึง  Audit Committee Program 

หนา้ 12 _____ : นางนํ้าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี ( แบบ 56-1)



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ ธันวาคม 2555 เอกสารแนบ 1

ลาํดบัที่ ชื่อ-นามสกลุ อายุ ตาํแหน่ง สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพนัธ์ คุณวฒุิสูงสุด ประสบการณ์ทาํงาน
ในบริษทั (%) ทางครอบครัว ทางการศึกษา ระยะเวลา ตาํแหน่งปัจจุบนั บริษทั/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
(จาํนวนหุน้) ระหวา่งผูบ้ริหาร

และผูม้ีอาํนาจควบคุม
1 นายประพนัธ์ อศัวอารี 55 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไม่มี ไม่มี รัฐศาสตรบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ค. 51 - ปัจจุบนั

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ม.ค. 50 - ม.ค. 51
เม.ย. 50 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

• Executive Coaching มี.ค. 50 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี้ส์ 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
• การกาํกบัดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน รุ่นที่ 4 
สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ภาครัฐ (PDI) ( 2553 )
• DCP 101/2008*
• ACP 21/2007*

2 นายเจริญสุข  วรพรรณโสภาค 48 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไม่มี ไม่มี M.Sc.Hydraulic Engineering, ม.ค. 54 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
สายปฏิบตัิการ International Institute for Hydraulic มี.ค. 53 - ธ.ค. 53 รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

and Environmental Engineering (IHE), ม.ค. 52 - ก.พ 53 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการลูกคา้ และ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
Delft, the Netherlands. รักษาการ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก

• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (ทรัพยากรนํ้ า) พ.ย. 45 – ธ.ค. 51 สายวางแผนและบริการลูกคา้ จาํหน่ายนํ้ าดิบ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส.ค. 51 - พ.ค. 52 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก ธุรกิจนํ้ าประปา

กรรมการ บจ.เอ็กคอมธารา
• DCP 146/2011*
• Senior Executive Program - SEP 2010
• Executive Development Program
(EDP) รุ่น 3

3 นายนาํศกัดิ์  วรรณวิสูตร 46 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ หุน้สามญั ไม่มี MS.(Finance) University of Colorado, USA ม.ค. 54 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

ู ู ญ ุ ญ ุ ู ญ ญ
สายการเงินและบญัชี 549,000 หุน้ บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. 52 - ธ.ค. 53 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

และ มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ในนามคูส่มรส • Advance Senior Executive Program - ASEP 2010 พ.ย. 45 - มิ.ย. 50 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจต่อเนื่อง บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

24,580 หุน้ พ.ย. 44 - ต.ค. 45 รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจต่อเนื่อง บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
0.034% มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกิจ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

4 นางนํ้ าฝน  รัษฎานุกลู 49 ผูอ้าํนวยการอาวโุส หุน้สามญั ไม่มี M. A. สาขาบริหารรัฐกิจ มิ.ย. 50 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุส สํานกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
สํานกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 2,000 หุน้ Glasgow College of Technology, UK และเลขานุการบริษทั

และเลขานุการบริษทั และ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) ก.พ. 47 - มิ.ย. 50 ผูอ้าํนวยการอาวโุสสํานกัตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ในนามบุตรที่  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และเลขานุการบริษทั

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ Certificate in Computer Programming and Information พ.ย. 44 - ก.พ. 47 ผูอ้าํนวยการสํานกัตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
24,000 หุน้ Processing, UK มี.ค. 44 - ต.ค. 44 ผูอ้าํนวยการสํานกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

0.002% รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• Senior Executive Program - SEP 2011
• Director Certification Program - DCP 4/2000
• หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 1
• หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่น11



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ ธันวาคม 2555 เอกสารแนบ 1

5 นางธิดารัชต ์ ไกรประสิทธิ์ 48 ผูอ้าํนวยการอาวโุส หุน้สามญั ไม่มี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.ค. 52 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ฝ่ายตรวจสอบ 630,000 หุน้ บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

0.038% ต.ค. 47 - มิ.ย. 50 ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายการเงิน และทรัพยากรบุคคล บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
• Audit Committee Program - (ACP) รุ่น 26/2009 2544 - ต.ค. 47 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 4
• หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับ
นกับริหารระดบัสูง รุ่น 5

6 นายเชิดชาย  ปิติวชัรากลุ 47 ผูอ้าํนวยการ ไม่มี ไม่มี วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศ ) มี.ค. 53 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการลูกคา้ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการลูกคา้  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ม.ค. 52 - มี.ค. 53 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส.ค. 51 - ม.ค. 52 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจ.ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตีส์ จาํหน่ายนํ้ าประปา
ก.ค. 51 - ม.ค. 52 กรรมการ บจ.ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตีส์ จาํหน่ายนํ้ าประปา

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 3  มี.ค. 51- ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บจ.เอ็กคอมธารา จาํหน่ายนํ้ าประปา
พ.ย. 50 - ม.ค. 52 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
มี.ค. 50 - ม.ค. 52 กรรมการบริษทั บจ.ประปาบางปะกง บริหารระบบรวบรวม

กรรมการบริษทั บจ.ประปาฉะเชิงเทรา และบาํบดันํ้ าเสีย
กรรมการบริษทั บจ.ประปานครสวรรค ์

พ.ย. 44 - พ.ย.50 ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบตัิการฉะเชิงเทรา  และ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
รักษาการผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบตัิการระยอง

ต.ค. 43 - ต.ค. 44 ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบตัิการมาบตาพดุ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
7 นางวิราวรรณ ธารานนท์ 53 ผูอ้าํนวยการ ไม่มี ไม่มี MBA, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ม.ค.52 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

ฝ่ายอาํนวยการ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มิ.ย. 50 - ธ.ค. 51 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต.ค. 49 - มิ.ย. 50 ผูอ้าํนวยการสํานกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

ต.ค. 48 - ก.ย. 49 ผูจ้ดัการสํานกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
• Corporate Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2005 2547 - 2548 ผูจ้ดัการงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษทั บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

8 นายสมบตัิ  อยูส่ามารถ 41 ผูอ้าํนวยการ ไม่มี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก.พ. 54 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ฝ่ายการเงินและบญัชี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ต.ค. 52 – ม.ค. 54 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

เม.ย. 52 – ก.ย. 52 รักษาการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงินและบญัขี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 5 เม.ย. 52 – ม.ค. 54 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเเละการเงิน (Secondment – UU) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

มี.ค. 50 – มี.ค. 52 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบู ญ ญ
เม.ย. 48 – ก.พ. 50 ผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment – GWS) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
พ.ย. 46 – มี.ค. 48 ผูจ้ดัการแผนกงบประมาณและการเงิน ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
เม.ย. 46 – ต.ค. 46 รักษาการ ผูจ้ดัการแผนกงบประมาณและการเงิน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

 ฝ่ายการเงินและบญัชี
ก.ค. 44 – มี.ค. 46 นกับญัชีอาวโุส ฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

9 นางสาวกนัยานาถ  วีระพนัธุ์ 43 ผูอ้าํนวยการ หุน้สามญั บริหารธุรกิจบณัฑิต ( บญัชี )  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ก.พ. 54 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 220,000  หุน้ ส.ค. 50 – ม.ค. 54 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ

0.013% • Executive Development Program - (EDP) รุ่น 5 ต.ค. 49 – ก.ค. 50 ผูจ้ดัการ งานประชาสัมพนัธ์ สํานกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ต.ค. 45 – ก.ย. 49 ผูจ้ดัการ แผนกบริหารและประสานงานทัว่ไป (Secondment – EHP) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ธ.ค. 44 – ก.ย. 45 ผูจ้ดัการ แผนกกิจการสัมพนัธ์  ฝ่ายอาํนวยการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
มี.ค. 44 – พ.ย. 44 ผูจ้ดัการ แผนกกิจการสัมพนัธ์ สํานกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
ม.ค. 39 – ก.พ. 44 นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายอาํนวยการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํหน่ายนํ้ าดิบ
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารในบริษทัทีเ่กีย่วข้อง (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2555) 
 

รายชื่อ 

การประปา 
ส่วนภูมิภาค 

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

บมจ.จัดการและ
พฒันาทรัพยากร
นํ้าภาคตะวันออก 

บจ.ยูนิเวอร์แซล 
ยูทีลิตีส้์ 

บริษัท ประปา 3 
พืน้ที่* 

บจ.เสม็ด 
ยูทลีิตีส้์ 

บจ. อดีับเบิล้ยู  
ยูทลีิตีส้์ 

บจ. อดีับเบิล้ยู 
วอเตอร์  
บาลานซ์ 
(ชลบุรี) 

บจ. อีดับเบิล้ยู 
สมาร์ท วอเตอร์ 

(ระยอง) 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ          

2. นายวีรพงศ ์ ไชยเพิม่  ผูว้า่การ        

3. นายสหสั ประทกัษน์ุกลู          

4. นายกลัยาณะ วิภตัิภูมิประเทศ          

5. นางรัตนา กิจวรรณ ผูว้า่การ         

6. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี          

7. นายปริญญา นาคฉตัรีย ์          

8. นายไทยรัตน์ โชติกะพกุกะณะ          

9. พล.อ. ชูชยั บุญยอ้ย          

10. นายจิรัฏฐ ์ นิธิอนนัตภร          

11.นายประพนัธ์ อศัวอารี    
กรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

      

12. นายสุทธิชยั จนัทร์อารักษ ์          

13. นายสุรชยั ขนัอาสา          

14. พ.ต.อ. ยิง่ยศ เทพจาํนงค ์          

15. นายผดุงศกัดิ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา          

16. นายภคัรธรณ์ เทียนไชย          

17. นายธานี สามารถกิจ          
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บจ.เสม็ด 
ยูทลีิตีส้์ 

บจ. อดีับเบิล้ยู  
ยูทลีิตีส้์ 

บจ. อดีับเบิล้ยู 
วอเตอร์  
บาลานซ์ 
(ชลบุรี) 

บจ. อีดับเบิล้ยู 
สมาร์ท วอเตอร์ 

(ระยอง) 

18. นายกิตติพนัธุ์ งามเสงี่ยม          

19. นายภิเศก นวพนัธุ์          

20. นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค          

21. นายนาํศกัดิ์ วรรณวิสูตร          

22. นายเชิดชาย ปิติวชัรากลุ          
 

หมายเหตุ    = ประธานกรรมการ    =  กรรมการ 

  * บริษทั ประปา 3 พื้นที่ ไดแ้ก่ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา บจ.ประปาบางปะกง และบจ.ประปานครสวรรค ์
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ประจาํปี 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวันออก จาํกัด (มหาชน) 
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เก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนที่  1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่งเป็นรากฐาน 
ท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดงันัน้ จึงมีความจําเป็นท่ีต้องสร้างสภาวะหรือปัจจยั
ต่าง ๆ  ซึ่งเอือ้ให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามท่ีบริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศ           
การควบคมุเพ่ือส่งเสริมให้ทกุคนในบริษัทตระหนกัถึงความจําเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ี
ฝ่ายบริหารให้ความสําคญัต่อความซื่อสตัย์สจุริตและจริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ การจดัการโครงสร้างของ
องค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าท่ีอย่างชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เป็นต้น 
           
 

1.1 คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็น 
แนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่  
 คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ นโยบายและแผนกลยุทธ์
ของบริษัท โดยการพิจารณาแผนธรุกิจระยะยาว (Corporate Plan) ทกุ ๆ 3 ปี  ร่วมกบับคุลากรของบริษัท ใน
ทกุระดบั โดยแผนธุรกิจระยะ 5 ปี(Corporate Plan)สําหรับปี 2556-2560 โดยมุ่งเน้นพนัธกิจหลกัและ
สอดคล้องกบันโยบายการบริหารตามสภาวการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั  โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ นําด้านระบบ
โครงข่ายท่อสง่นํา้ดิบและการบริการท่ีเป็นเลิศ ( Operation and Service Excellent )รวมถึงทบทวนกลยทุธ์
ในการพฒันาแหลง่นํา้ดิบให้เพียงพอ การส่งเสริมการเตบิโตและเพิ่มการลงทนุในธุรกิจนํา้ประปา การพฒันา
ผลิตภณัฑ์/บริการ ให้เป็นเลิศแก่ลกูค้า  และสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย  และการวัดผล
สําเร็จของงานอย่างต่อเน่ือง  ทัง้นีบ้ริษัทมีการส่ือสารเพ่ือให้พนักงานรับทราบทิศทาง ภารกิจและ
วตัถุประสงค์ในการดําเนินการร่วมกันทัง้กลุ่มบริษัท สําหรับการดําเนินการในแต่ละปี ทุกหน่วยงานจะร่วม
จดัทําแผนปฏิบติัการประจําปี (Action Plan) ประกอบด้วย โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ในแผน
ระยะยาวเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจัยความเส่ียง 
กิจกรรมหลักท่ีจะดําเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีสามารถวัดได้อย่างเป็น
รูปธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นผู้ พิจารณาใน
รายละเอียดของแผนปฏิบติัการและงบประมาณประจําปี ก่อนนําเสนอยงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
อีกทัง้ฝ่ายบริหารมีการรายงานยงัคณะกรรมการตรวจสอบถึงความก้าวหน้าของแผนปฏิบติัการและการใช้
งบประมาณทุกไตรมาส เพ่ือติดตามการดําเนินงานทุกโครงการ และเพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนงาน 

 ทัง้นีใ้นปี  2554 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิ กรอบกลยทุธ์ระยะ 10 ปี ของกลุม่บริษัท 
(ปี 2555-2564)  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคญั เพ่ือให้หน่วยธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทมีทิศทางการเติบโตท่ี
ชดัเจน อย่างยัง่ยืน  และกําหนดทิศทางการวางแผนธรุกิจของกลุม่บริษัทในแตล่ะปี 
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1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแล้วว่า การตัง้เป้าหมายได้ดําเนินการอย่าง
รอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
ส่ิงจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจ หรือให้ผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีเกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะท่ีอาจนําไปสู่การกระทําทุจริต หรือประพฤติมิชอบ (เช่น 
ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นต้น) 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจทกุปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัปัจจยัเส่ียงและ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป มีการกําหนดเป้าหมายในแต่ละกลยุทธ์ให้ครอบคลุมตามหลัก Balanced 
Scorecard ทัง้ในด้านการเงินและการลงทนุ   ด้านกลุม่ผู้ มีผลประโยชน์ร่วม(Stakeholders)  ด้านการจดัการ 
และด้านการเรียนรู้ การพฒันาองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนีย้งัได้ประยกุต์ใช้ดชันีวดัผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือวดัผลการปฏิบติังานทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทจะได้พิจารณาอนมุติัในแต่ละปี  โดยกําหนด KPIs ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัฝ่ายให้สอดคล้องกับ 
KPIs ในระดบัองค์กรท่ีมีความท้าทาย และสามารถนําไปปฏิบติัได้จริง มีการประเมินผล KPIs ทกุไตรมาส 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดดําเนินการตามเป้าหมาย และนําไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนประจําปีของ
พนกังาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดเกณฑ์
และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน   เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดความ
เหมาะสมของเกณฑ์การประเมินดงักล่าว ก่อนนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั
ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนกังาน โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะได้นําเสนอยงัท่ีประชมุสามญั
ประจําปีผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัต่อไป  
 
1.3 บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจนและเหมาะสมโดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบทัง้ในสาย
งานปฏิบติังานหลกัและสายงานสนบัสนนุ รายละเอียดปรากฎตามผงัโครงสร้างองค์กร   

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทกุระดบัมีทศันคติและแนวทางการปฏิบติังานตามหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในองค์กร 
สนบัสนุนการสร้างแรงจูงใจและความสามารถของพนกังานให้ดําเนินการตามระบบท่ีวางไว้ เพ่ือให้องค์กร
บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ ทัง้นีไ้ด้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยในการพิจารณากลัน่กรอง 
และให้คําวินิจฉยัในเร่ืองท่ีสําคญั ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหารและการลงทนุ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  
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4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
5. คณะกรรมการกําหนดเกณฑ์และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
1.4 บริษัทมีข้อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทัง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม ่ 
   มี   ไม่มี 

1.4.1 บริษัท ได้ประกาศใช้ “หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของกลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)”  ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 7  ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2555  ท่ีได้
ทบทวนให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยประกาศให้บคุลากรทกุระดบัของบริษัท ตัง้แต ่
กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน ผู้ปฏิบตังิานสมทบ ตลอดจนพนกังานของผู้ รับจ้างได้ยึดถือปฏิบติั  รวมทัง้ได้
มีการบรรรยาย เพ่ือชีแ้จงและทําความเข้าใจหลกัการดงักล่าวให้แก่พนกังานใหม่ในวนัปฐมนิเทศและมีการ
เผยแพร่หลกัการดงักลา่วให้พนกังานกลุม่บริษัท รับทราบผา่นส่ือภายใน เพ่ือประยกุต์ปฏิบติัให้สอดคล้องกนั
ไป โดยหลกัการดงักลา่วประกอบด้วย 

1. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และปรัชญาการทํางาน 
2. นโยบายเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัท    
3. บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
4. การรายงานข้อมลู 
5. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบคุคล และจรรยาบรรณพนกังาน 
6. ข้อพงึประพฤติปฏิบติัตอ่กลุม่บริษัท 
7. ข้อพงึประพฤติปฏิบติัตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
8. ข้อพงึประพฤติปฏิบติัตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา ผู้ ร่วมงาน 
9. ข้อพงึประพฤติปฏิบติัตอ่ตนเอง 
10. นโยบายการบริหารงานของบริษัทในเครือ 
11. นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
12. นโยบายเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 
13. จรรยาบรรณของการจดัหา 
14. นโยบายเก่ียวกบัการสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะ 
15. นโยบายเก่ียวกบัข้อมลูทางธรุกิจ 
16. นโยบายเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน 
17. นโยบายเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 
18. นโยบายเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
19. นโยบายด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม และความมัน่คงปลอดภยั 
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หลักปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นนโยบายและวินัยอย่างหนึ่ง ท่ีบุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามให้
สอดคล้องอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ในการพิจารณาเก่ียวกับข้อกําหนดด้านจริยธรรมและหลกัการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีนัน้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง
ในรายละเอียดเบือ้งต้นก่อนนําเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา 

1.4.2 บริษัท จดัทําคูมื่อคณะกรรมการบริษัท ซึง่สว่นหนึง่ของคูมื่อดงักลา่วได้กําหนด “จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการบริษัท” โดยบริษัท ได้กําหนดคณุสมบติัท่ีสําคญัของกรรมการบริษัท ว่าต้องมีความซ่ือสตัย์ 
เป็นอิสระ มีคณุธรรม รักษาความลบั มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริเร่ิมมุ่งผลสมัฤทธ์ิ รวมถึงการกําหนด
บทบาท อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืน ๆ  (Stakeholders) อย่างชดัเจน และ
คณะกรรมการบริษัท ทกุท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปคูมื่อดงักลา่ว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน   

1.4.3  บริษัท จดัทําและประกาศใช้ “จรรยาบรรณทางธรุกิจของพนกังาน” โดยอยู่ภายใต้หลกัการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ของกลุ่มบริษัท ให้เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมภายหลงัการ
อบรมในเร่ืองนี ้ทัง้นีพ้นักงานท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณ จะถูกสอบสวนและลงโทษ
ตามระเบียบท่ีกําหนดในคูมื่อพนกังานของบริษัท 

1.5 บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน 
การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุติัประกาศใช้ระเบียบ หลกัปฏิบติัต่างๆ 
ของบริษัท เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการควบคมุภายในท่ีดีประกอบด้วย ระเบียบและ
แนวปฏิบติั ด้านการจัดซือ้จัดจ้าง ด้านการบริหารทรัพย์สินและอะไหล่  ด้านการบริหารสญัญา  ด้านการ
ลงทุนและบริหารโครงการ  ด้านงบประมาณ การบญัชี และการเงิน ด้านการบริหารสินค้าคงคลงัและด้าน
อํานาจดําเนินการภายในองค์กร  

เพ่ือเพ่ิมความชดัเจนในการปฏิบติังานและเป็นแนวทางการปฏิบติัสําหรับพนกังานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้
การดําเนินการร่วมกนัระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้พนกังานยงัต้องจดัทําและ
ปฏิบติัตามขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Work Procedures and Work Instructions) ท่ีสอดคล้องกบัระเบียบและ
ระบบคณุภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยจดัให้มีการทบทวนเป็นปัจจบุนัอย่างสม่ําเสมอ 

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ ค้า  
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม ่
  ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษัทได้ประกาศใช้ “หลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ของกลุ่มบริษัท จดัการและพัฒนาทรัพยากรนํา้
ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)” ซึ่งได้กําหนดไว้ชดัเจน ในเร่ืองจรรยาบรรณของการจดัหา ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการ
ปฏิบติัต่อ ผู้ ค้า ผู้ขาย ผู้ รับจ้าง ผู้ รับเหมา หรือผู้ รับเหมาช่วง อย่างเท่ียงธรรม โปร่งใส และปฏิบติัต่อกันอย่าง
สภุาพชน บนพืน้ฐานของความยตุิธรรมในการเจรจาการค้า และการปฏิบติัตามข้อตกลงทางการค้าอนัจะสง่ผล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว ทัง้นีย้งัคงมติคณะกรรมการตรวจสอบท่ีให้บริษัท กําหนดนโยบายเร่ือง
การห้ามมิให้ดําเนินการทําสัญญาท่ีมีลักษณะท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีหรือสัญญาท่ี
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ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้าและส่ือสารไปยงับริษัทในเครือทกุแห่งให้ปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกัน 
นอกจากนี ้บริษัท ยงัได้จดักิจกรรม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้ ค้า และการสํารวจความพึงพอใจของผู้ ค้าท่ีมี
ต่อบริษัท เพ่ือปรับปรุงแผนการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองทกุปี นอกจากนีบ้ริษัทแจ้งนโยบายการงดรับของขวญั
และของรางวลัจากคู่ค้า ไว้ในเวบไซด์  htt://www.eastwater.com  (ในหมวดคูค้่า EWG )  โดยมีช่องทางในการ
ร้องเรียนท่ี AC_EW@eastwater.com 
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ส่วนที่  2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลาโดย
สาเหตขุองความเส่ียงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซ่ือสตัย์และจริยธรรม บริษัทขยายงาน
อย่างรวดเร็วเกินไปทําให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกํากับดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น และปัจจัย
ภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสนิค้า ทําให้มีผลกระทบต่อสว่นแบ่ง
การตลาด เป็นต้น ด้วยเหตนีุ ้การท่ีจะนําพาให้บริษัทรอดพ้นจากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดงักลา่วได้นัน้ 
ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องดําเนินการต่อไปนีอ้ย่างสมํ่าเสมอ 
 (1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ 
(Identification of risk) 
 (2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนัน้ๆ ต่อบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงนัน้ๆ จะเกิดขึน้ 
(Analysis of risk) 
 (3) กําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk) 
         
2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม่ําเสมอหรือไมว่า่ การประกอบธรุกิจของบริษัทมีปัจจยัใดบ้างท่ีเป็น
ปัจจยัความเส่ียงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัท 
อย่างมีนยัสําคญั 
   มี   ไม่มี 

   บริษัทมีหน่วยงานบริหารจัดการความเส่ียงและจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพ่ือ
กําหนดกรอบมาตรฐานในการบริหารความเส่ียง  บริษัทได้ประเมินความเส่ียงขององค์กรเป็นประจําทุกปี 
และนํารายงานเสนอยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาวินิจฉัย อย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือให้
สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้  และส่งผลกระทบกับองค์กร รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้เกิดความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า องค์กรจะบรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้  

 การประเมินความเส่ียงมีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ โดยจดัประชมุระหว่างหน่วยงานภายในบริษัท 
เพ่ือระบคุวามเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ  รวมถึง
การพิจารณาความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ปรับลดระดับความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีเคยระบุไว้เดิมให้
ลดลง หรือคงระดับความเส่ียงไว้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ตลอดจนเฝ้าระวังความเส่ียงต่ํามิให้สูงขึน้
 นอกจากนัน้แล้วในปี 2555 บริษัทได้มีการจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuities Plan : BCP) 
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2.2 บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไมว่่า เหตกุารณ์ใดท่ีจะทําให้ปัจจยัท่ีเป็นความเส่ียงนัน้เกิดขึน้  
   มี   ไม่มี 
 บริษัท กําหนดกรอบคะแนนระดับความเส่ียงสูง กลาง และต่ํา เพ่ือใช้ในการพิจารณาโอกาส
(Likelihood) และผลกระทบของปัจจัยเส่ียง (Impact) ทัง้ในด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การเงิน และ
กฎระเบียบ มีการกําหนดดชันีวดัความเส่ียงแต่ละรายการเป็นระดบัสงู กลาง และต่ํา โดยจะทําการศึกษา
และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงจากความอ่อนไหวทางธุรกิจ (SWOT) ตามปัจจัยแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลง เพ่ือกําหนดกิจกรรมและแนวทางการควบคมุท่ีถกูต้อง มีผู้ รับผิดชอบท่ีเหมาะสม   
2.3 บริษัทกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง  
รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยงเหลา่นัน้ ใช่หรือไม ่
    ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษัทกําหนดให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่รวบรวมและ
จดัทําแผนการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานตา่งๆ โดยระบมุาตรการควบคมุ ผู้ รับผิดชอบ และกําหนดแล้ว
เสร็จ ทัง้นีฝ่้ายบริหารซึง่รับผิดชอบความเสี่ยงตา่งๆ จะต้องเลือกทางเลือกในการตอบสนองความเส่ียง ท่ีคาด
ว่าจะสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้เข้ามาสู่ระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ เช่น  การติดตาม
สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง การจัดจ้างท่ีปรึกษาผู้ มีความเช่ียวชาญ  การลงทุนเพ่ิมเติมและการวางแผน
ปฎิบติัการท่ีชดัเจน  เป็นต้น  หรือพิจารณาหลีกเล่ียงความเส่ียง หรือโอนความเส่ียง อาทิ การทําประกนัภยั 
การจ้างงานลกัษณะ outsource การประเมินและติดตามสถานการณ์ปริมาณนํา้พร้อมแผนรองรับ รวมถึง
ดําเนินการตามแผนรองรับสถานการณ์ภยัแล้ง (ถ้ามี) หรือการยอมรับความเส่ียง โดยกําหนดช่วงของความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้    
 

2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนกังานทกุคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียง 
ท่ีกําหนดไว้ ใช่หรือไม ่
    ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษัท ใช้แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management)    โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันบ่งชีค้วามเส่ียง การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง มาตรการควบคุมท่ีมีใน
ปัจจุบัน การระบุความเส่ียงไว้ในแผนปฏิบัติการ รวมถึงกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสมและจําเป็น  ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูทัง้หมดและส่ือสารให้
พนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคนรับทราบ รวมทัง้จดัพนกังานเข้าอบรมภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเน่ือง
และสม่ําเสมอ 
 กรณีท่ีมีเหตกุารณ์ฉุกเฉิน ท่ีมีความเส่ียงสงูและอาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัท อาทิ ท่อส่งนํา้แตก 
หรือแหล่งนํา้ชํารุด ซึ่งส่งผลต่อระบบการสูบจ่ายนํา้ของบริษัท ผู้ พบเหตุมีหน้าท่ีในการรายงานตรงต่อ
ผู้บงัคบับญัชา และผู้บริหารระดบัสงูทนัทีท่ีเกิดเหต ุเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสามารถดําเนินการได้ทนัที   
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2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว้  
ใช่หรือไม ่
    ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษัท ได้กําหนดใหแผนกนโยบายและแผนเป็นผู้ ทําหน้าท่ีในการติดตามหน่วยงานต่างๆให้ปฏิบตัิ
ตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว้ โดยฝ่ายบริหารกําหนดให้ทกุหน่วยงานภายในบริษัท รายงานความ
คืบหน้าของการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการบริหารความเส่ียงในส่วนท่ีตนรับผิดชอบไปยงังานบริหารความ
เส่ียง เพ่ือทบทวนความเหมาะสมก่อนนําเสนอแก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยทกุไตรมาส 
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ส่วนที่  3   การควบคุมการปฏบัิตงิานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพ่ือให้บริษัทมั่นใจว่า
แนวทางท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทกุคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดงักล่าว 
ได้แก่ 

(1) การกําหนดอํานาจและระดบัการอนมุติัรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
(2) มีการแบง่แยกหน้าท่ีท่ีอาจเอือ้ให้เกิดการกระทําท่ีทจุริตออกจากกนั 
(3) มีการกําหนดขัน้ตอน และวิธีการทําธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร  

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 
(4) การกําหนดวิธีการเพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏบิติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  

         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และวงเงินอํานาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั 
ไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม ่
    ใช่   ไม่ใช่ 
 ระเบียบและแนวปฏิบัติด้านอํานาจดําเนินการภายในองค์กรท่ีบริษัทประกาศใช้มีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบดงักล่าว
ได้รับการพิจารณาอนมุตัใิช้จากคณะกรรมการบริษัท 
 

3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็น
การตรวจสอบซึง่กนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หน้าท่ีอนมุติั (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชี และข้อมลูสารสนเทศ  
และ (3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ  
   ใช่   ไม่ใช่ 
 ระเบียบและแนวปฏิบัติด้านอํานาจดําเนินการภายในองค์กรกําหนดวงเงินการขออนุมัติซือ้ของ
พนกังานในแตล่ะระดบั และแบง่แยกหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานจดัซือ้จดัจ้างออกจากหน่วยงานรับพสัด ุ
และหน่วยงานบัญชี นอกจากนีย้ังได้กําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ในการคัดเลือกผู้ ขาย การทําสญัญา  
และการประเมินผู้ขายไว้ในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008  
 ระเบียบและแนวปฏิบติัด้านงบประมาณ การเงินและการบญัชี บริษัทกําหนดอํานาจอนมุติัการสัง่
จ่าย หรือชําระเงิน โดยให้มีผู้ มีอํานาจลงนามอย่างน้อย 2 ท่าน ซึง่วงเงินอนมุติัมีการแบ่งแยกตามระดบัความ
รับผิดชอบ ฝ่ายการเงินและบญัชีของบริษัท ไม่มีอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จในการอนมุติัจ่าย นอกจากนีย้งัมีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีระหวา่ง  ผู้บนัทกึบญัชี ผู้ รับเงิน และผู้ จ่ายเงินด้วยเช่นกนั 
  บริษัทกําหนดให้หน่วยงาน ซึง่เป็นผู้ขอซือ้ รับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สินท่ีจดัซือ้  โดยฝ่ายการเงิน
และบญัชีจะเป็นผู้ควบคมุความครบถ้วน และเป็นปัจจุบนัของทะเบียนทรัพย์สินถาวรของบริษัท ทัง้นีมี้การ
ตรวจนบัทรัพย์สินทัง้หมดเป็นประจําทุกปีร่วมกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยืนยันความครบถ้วนและความมีอยู่
จริงของทรัพย์สินด้วย โดยฝ่ายอํานวยการจะเข้าร่วมการตรวจนับ และพิจารณาการจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สินตามความเหมาะสม 
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3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดังกล่าว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมนัน้ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมัติท่ีกําหนด      
ใช่หรือไม ่
    ใช่                                     ไมใ่ช่     ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
 รายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงผู้ มีผลประโยชน์ร่วมต่างๆ จะผ่านขัน้ตอน
การพิจารณา อนมุติัอย่างถกูต้องชดัเจน โดยใช้โครงสร้างราคา และเง่ือนไข เช่นเดียวกบั คู่ค้ารายอ่ืนๆ โดย
ได้เปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หากมีรายการระหว่างกันท่ีมีนยัสําคญั ฝ่าย
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะดําเนินการพิจารณาอย่าง
รอบคอบและดําเนินการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
            คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัหลกัการท่ีเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปใน
การทําธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย และกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทในเครือมีการมอบหมายให้บคุลากรของบริษัท หรือบริษัท
ในเครือทกุระดบั ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทในเครือในเร่ืองใด การมอบหมายดงักลา่ว
จะต้องจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชดัเจน โดยขอบเขตดงักล่าวต้องไม่
รวมถึงการอนมุติัให้ทํารายการท่ีผู้ รับมอบอํานาจ หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบ  
 บริษัท และบริษัทในเครือ ถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทกุระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึง่จะสง่ผลให้กลุม่บริษัท ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งในการปฏิบตัิงาน 
 

3.4 ในกรณีท่ีมีการทําธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนมุติัธรุกรรมนัน้ได้กระทําโดยผู้ ท่ีไม่มีสว่นได้เสีย
ในธรุกรรมนัน้เท่านัน้ ใช่หรือไม่ 
    ใช่                                     ไมใ่ช่     ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
 ในการออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง อาทิ การกําหนดอตัราค่านํา้ดิบ กรรมการท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในมติดงักล่าว  นอกจากนีก้ารทําธุรกรรมระหว่างบริษัท และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีการมอบอํานาจลงนามให้แก่คณะกรรมการบริษัท  และฝ่ายบริหารซึ่งไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการทําธุรกรรมเหล่านัน้โดยตรงเป็นผู้ แทนลงนามในธุรกรรมเหล่านัน้ บริษัทได้รายงาน 
“รายการระหว่างกนั-รายการระหว่างกนักบับคุลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” ให้ กลต.ทราบ ในแบบ 56-1 รวมถึงได้
รายงานไว้ในหวัข้อ “รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั” ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2)  
 ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ได้มีการส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้ รับจ้าง
ชีแ้จงความสมัพนัธ์เก่ียวโยงระหว่างกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทและบริษัท
ในเครือ เพ่ือป้องกนัการขดัแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) 



 

หน้า 12 จาก 19 

3.5   ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนัน้ ได้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นสําคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับุคคลภายนอก (on arms’ length 
basis) ใช่หรือไม ่
   ใช่                                     ไม่ใช่     ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
 การดําเนินธุรกรรมดงักล่าวมีขัน้ตอนการดําเนินการ และพิจารณาเป็นไปตามระเบียบเช่นเดียวกบั 
ผู้ ใช้นํา้รายอ่ืนๆ นอกจากนีไ้ด้มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ประกาศหลกัการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีว่าการดําเนินกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ โดยให้
พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ทัง้นีใ้นรายการท่ีมีนยัสําคญั  อาทิ รายการท่ีมี
มลูคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 3% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets)     บริษัท ได้พิจารณาจดั
จ้าง บริษัทท่ีปรึกษาการเงินอิสระ พิจารณาให้ความเห็นต่อการทําธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ก่อนการนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัตามกฎเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3.6 ในกรณีท่ีได้มีการอนุมติัธุรกรรมกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว 
(เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม การคํา้ประกนั) ได้มีการติดตามให้ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัทหรือไม ่(เช่นติดตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสญัญา เป็นต้น)  
  ใช่                                     ไม่ใช่     ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
  ระเบียบและแนวปฏิบติัด้านการลงทนุและบริหารโครงการลงทนุ กําหนดว่าในกรณีท่ีบริษัทลงทนุใน
ลกัษณะท่ีเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม(ท่ีบริษัทมีอํานาจในการบริหารจดัการ) มีความจําเป็นต้องจัดหา
เงินทุน หรือก่อภาระผูกพันทางการเงิน ซึ่งอาจมีผลต่อการละเมิดเง่ือนไขข้อตกลงในการผูกพันภาระหนี ้
(Debt Covenants) ของบริษัท รายการดงักลา่วจะต้องได้รับการอนมุติัจากบริษัท ก่อนเข้าทํารายการ รวมถึง
มีการรายงานสถานะท่ีเป็นปัจจุบันต่อบริษัท เพ่ือให้สามารถติดตามภาระผูกพันทางการเงินได้อย่างมี
ประสทิธิผล 
 ในส่วนของสญัญาซือ้ขายนํา้ดิบได้มีการติดตามให้คู่สญัญา (ผู้ ใช้นํา้) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไว้ เช่น การใช้นํา้ดิบตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ํา  การติดตามอายขุองหนงัสือคํา้ประกนัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา    
การทบทวนความเหมาะสมของสญัญาซือ้ขายนํา้ดิบกบัผู้ ใช้นํา้ท่ีดําเนินการในทกุปี  รวมถึงติดตามการชําระ
ค่านํา้จากผู้ใช้นํา้ทกุรายตามระยะเวลาท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด  เป็นต้น 

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกบัการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลมุไปถึงกรณีท่ี 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วนําโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัด้วย ใช่หรือไม ่
   ใช่                                     ไม่ใช่     ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
 บริษัท กําหนดไว้อย่างชดัเจนในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทว่า ผลประโยชน์ท่ีขดักนัจะ
เกิดจากกรณีท่ีบคุลากรทกุระดบัมีผลประโยชน์เก่ียวพนักบับคุคลผู้ใกล้ชิด หรือตําแหน่งท่ีรับผิดชอบ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเงิน หรือด้านอ่ืนใดก็ตามในกิจการ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการตดัสินใจของบุคคลผู้นัน้ 
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หรือการรับรู้กิจกรรมการดําเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัท พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องแจ้งเร่ืองท่ี
อาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัท่ีเกิดขึน้ให้ผู้บงัคบับญัชา และฝ่ายจดัการของบริษัททราบตามลําดบั 
3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน 
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการกําหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 
   ใช ่                                    ไมใ่ช่      ไม่มีกรณีดงักลา่ว 

 ระเบียบและแนวปฏิบติัด้านการลงทนุและบริหารโครงการลงทนุ กําหนดว่าในกรณีท่ีโครงการลงทนุ
นัน้เป็นการร่วมลงทุนกับองค์กรอ่ืน  บริษัทจะส่งผู้ แทนเข้าเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้ น  และ
ข้อกําหนดในการร่วมทุนต้องครอบคลุมถึงสิทธิในการเข้าตรวจสอบกิจการ   และมีข้อตกลงในการนําส่ง
แผนการดําเนินงาน งบประมาณ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือให้บริษัทสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานของกิจการร่วมทนุได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยผู้แทนของบริษัท มีบทบาทในการกํากับดแูลการ
บริหารจดัการเพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการดําเนินงาน และผลประกอบการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการลงทนุ
และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท  โดยความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าท่ีงานท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนและการประกันความเส่ียงท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ี ตามความเหมาะสมต่อบทบาทความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นการป้องกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
   

3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่
ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท  
    มี   ไม่มี 
 บริษัท ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทดแูลงานด้านกฎหมาย โดยจดัให้มีแผนกกฎหมายทําหน้าท่ี
พิจารณาทบทวนข้อกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมของบริษัท  รวมทัง้ทบทวนความ
สอดคล้องของการปฏิบติัตามข้อกําหนดกฎหมายดงักล่าวโดยการจดัสง่เอกสารรายการท่ีต้องปฏิบติัตามข้อ
กฎหมาย ข้อกําหนด และระเบียบต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานทําการประเมินและส่งคืนยังแผนกกฎหมายเพ่ือ
นํามาพิจารณาประกอบการประเมินความสอดคล้องกบัการปฏิบติังานจริง ในเอกสาร  Law Compliance 
Checklist รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทัง้บริษัท ได้จัดจ้างท่ีปรึกษากฎหมาย
ภายนอก เพ่ือให้คําแนะนํา ในกรณีท่ีมีประเด็นข้อกฎหมายท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะ
ด้านในการพิจารณาดําเนินการ 
  

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด 
การกระทําในลกัษณะนัน้อีก หรือไม่ 
   มี                                             ไม่มี      ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
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ส่วนที่  4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสําหรับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพืน้ฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือข้อมลูอ่ืน  ดงันัน้ การส่ือสารข้อมลูดงักลา่วไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องจึง
เป็นสิง่จําเป็นอย่างย่ิง และเป็นสิง่ท่ีจะช่วยให้เกิดความมีประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน  
ข้อมลูท่ีมีคณุภาพควรมีคณุสมบตัดิงันี ้

(1) มีเนือ้หาท่ีจําเป็นเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ 
(2) มีความถกูต้องสมบรูณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจบุนั 
(4) มีรูปแบบท่ีเข้าใจงา่ย 
(5) มีการจดัเก็บท่ีดี 

         
4.1 ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูท่ีสําคญัตา่ง ๆ อย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมลูท่ีสําคญัต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเร่ืองท่ี
เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่งๆ เป็นต้น) 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษัทจดัทําระเบียบวาระเพ่ือการประชมุ โดยบรรจเุร่ืองสืบเน่ือง เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ 
และเร่ืองอ่ืนไว้ตามลําดบั เพ่ือความสะดวกในการประชมุทกุระเบียบวาระในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย จะมีข้อมลูตามหวัข้อต่อไปนี ้ 
 (1) สรุปความเป็นมา 
 (2) สรุปสาระสําคญั 

 (3) เหตผุลและความจําเป็น 

           (4) กฎหมาย / กฎระเบียบ/ สญัญา / ข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง 
            (5) ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ  เป็นการสรุปประเดน็เพ่ือการพิจารณา และ/หรือแนวทางเลือกท่ี
ฝ่ายจดัการประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ / พิจารณา / ให้ความเหน็ / อนมุติั  
          (6) มตท่ีิประชมุ  
            นอกจากนัน้บริษัท ยงัจดัให้มีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีทนัสมยัเพ่ือการเข้าถึงข้อมลูของคณะกรรมการบริษัท
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint เพ่ือแสดงเนือ้หาโดยสรุปพร้อม 
รูปภาพประกอบ กราฟแสดงคา่สถิติ แผนผงั แผนท่ี ท่ีชดัเจนและเพียงพอ ทัง้นีใ้นการประชมุมีการกําหนดให้
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเข้าประชมุเพ่ือนําเสนอรายละเอียดและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการ   

ทัง้นีใ้นด้านการเพ่ิมประสทิธิภาพข้อมลูทางการเงินการบญัชี ในปี 2555 บริษัทได้ใช้ระบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือเช่ือมโยงสารสนเทศภายในองค์กร เพ่ิมความสามารถในการ
ส่ือสาร สามารถควบคมุ และประมวลผลเพ่ือตดัสนิใจ อีกทัง้ช่วยบริหารจดัการข้อมลูและบริหารเวลาในการ
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ปฏิบติังานของพนกังานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ ทัง้นีร้ะบบ ERP มีซอฟต์แวร์ SAP ซึง่เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานในด้านบญัชีการเงิน และด้านบญัชีจดัการหรือบญัชีบริหาร ท่ีจะอํานวยความ
สะดวกให้บริษัทสามารถปิดงบการเงินได้รวดเร็วย่ิงขึน้ 

4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและ 
เพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุ อย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด ใช่หรือไม่ 
     ใช่  ได้รับก่อนวนัประชมุโดยเฉล่ีย 5-7 วนั   ไม่ใช่   
 งานเลขานุการบริษัทส่งหนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาตามระยะท่ีกําหนด  ยกเว้นกรณีจําเป็น/เร่งด่วนท่ีต้อง
นําเข้าเสนอยงัคณะกรรมการบริษัทในรอบการประชมุดงักล่าว มิฉะนัน้อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัท  ฝ่ายบริหาร
จะหารือกบัผู้ เก่ียวข้องพิจารณากลัน่กรองข้อมลูและเนือ้หาให้มีความเหมาะสม ครบถ้วนและถกูต้องท่ีสดุ โดยนําส่ง

ข้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาลว่งหน้า  2 วนัก่อนประชมุ 

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทําให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็น
หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อม
เหตผุล เป็นต้น 
  ใช่   ไม่ใช่ 
 งานเลขานุการบริษัทจะบันทึกข้อซักถาม ความคิดเห็นต่างๆ  และเหตุผลประกอบ รวมถึงมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ในรายงานการประชมุเป็นภาพรวม    นอกจากนัน้แล้วในการนําสง่รายงานการ
ประชุมแต่ละครัง้  งานเลขาฯจะแจ้งให้กรรมการรายบุคคลสามารถแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดภายหลงัจากท่ีได้รับรายงานการประชุมประมาณ  7 วัน  จากนัน้หากมีผู้แจ้งขอแก้ไข
รายงานการประชุม  งานเลขาฯจะนําไปเสนอไว้ในการประชมุครัง้ถดัไปในระเบียบวาระรับรองรายงานการ
ประชุมครัง้ก่อน  โดยจะระบุช่ือกรรมการผู้ ขอแก้ไขรายงานฯ ไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งหากกรรมการท่านอ่ืนมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็สามารถแย้งได้  โดยจะบนัทกึไว้ในรายงานฯ และสรุปเป็นมติของท่ีประชมุต่อไป ซึ่ง
จะมีรายละเอียด และเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุอย่างเพียงพอ และเหมาะสมให้ผู้ ถือหุ้น และ
ผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้อย่างชดัเจน  

4.4  บริษัทจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคย
ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองนี  ้หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่าง
ครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 
 ไมมี่การแจ้งจากผู้สอบบญัชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้
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4.5        คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไมว่่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชี 
ท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกิจของบริษัท โดยไมเ่ลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีทําให้บริษัทแสดง 
ผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ทําหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทาง
การเงินของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงสอบทานการปฏิบติังาน
เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายบญัชีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนด นอกจากนีย้งัมีหน้าท่ีซึ่งกําหนดใน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้ดําเนินการสอบทานกับผู้สอบบญัชีถึงประเด็นท่ีสําคญัท่ีอาจกระทบต่อ
ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ตรงกับข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอแก่ผู้ มีผลประโยชน์ร่วม อนัจะก่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการรายงานข้อมลูทางการเงินของบริษัท มี
ความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และทนัเวลา  
 นอกจากนี  ้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายบัญชีตาม
มาตรฐานการบญัชี IFRS โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีโดยตรงก่อนนําเสนอยงั
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ   โดยฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีได้นําเสนอข้อมลูยงัคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือรับทราบผลกระทบตอ่งบการเงินจากการนํามาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS) อย่างสม่ําเสมอ 
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ส่วนที่ 5 ระบบการตดิตาม(Monitoring) 
 การท่ีบริษัทจะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรต้องติดตามอย่าง
สม่ําเสมอว่า มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ระบบการควบคมุภายในยงัดําเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง และมี
การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้ข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข
อย่างทนัทว่งที  
         
5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯได้เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธรุกิจท่ีกําหนดไว้ ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักลา่ว 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิเป้าหมายการดําเนินธุรกิจไว้ในแผนธุรกิจ (Corporate Plan) 
แผนปฏิบติัการประจําปี (Action Plan) และงบประมาณประจําปี รวมถึงดชันีวดัผลการปฏิบติังานประจําปี (KPIs) 
โดยฝ่ายบริหาร มอบหมายให้สํานกักรรมการผู้ อํานวยการใหญ่เป็นผู้ ติดตามผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับ
ดชันีวดัผลท่ีกําหนดไว้ในด้านต่างๆ และให้ฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผู้ ติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบั
งบประมาณ  โดยทัง้สองฝ่ายจะนําเสนอสรุปความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการกําหนดเกณฑ์และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน  และ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําอย่างน้อยทกุไตรมาส ทัง้นีห้ากผลการดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
นยัสําคญั หรือคณะกรรมการต้องการทราบการรายงานในรายละเอียด ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัผลการดําเนินงานนัน้
จะเข้าร่วมชีแ้จงและให้รายละเอียดในกรณีดงักลา่วทกุครัง้ 
 
5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้มีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ บริษัทได้ดําเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 
  ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักลา่ว 
 ฝ่ายบริหารจะกําหนดแนวทางการแก้ไขผลการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ อย่างไรก็ตามผลการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายยงัคงมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท ทราบแนวทางการแก้ไขและกําหนดเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ได้
ทบทวน และสามารถให้ความเห็นเพ่ิมเติมต่อแนวทางท่ีกําหนดไว้ ทัง้นี ้บริษัท ได้รายงานการติดตามเร่ือง
ดงักลา่ว โดยกําหนดให้เสนอไว้ในระเบียบวาระการประชมุเร่ืองการตดิตามมติคณะกรรมการบริษัท 
 
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างสม่ําเสมอ  
ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 
 บริษัทกําหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบ และว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด (KPMG)  

เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน โดยดําเนินการการวางแผนประจําปี ในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ตามพืน้ฐานความเสี่ยง (Risk 
Based Audit) และตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามระบบงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
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 ISO 9001:2008  ISO 14001:2004  โดยเน้นความครบถ้วนของทกุกระบวนการปฏิบติังานของกลุม่บริษัท   
ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะนํารายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยทุกไตรมาส กรณีมีหน่วยงานหรือกระบวนการท่ีเพ่ิมขึน้จากการปรับปรุง
โครงสร้างบริษัทหรือการกําหนดระบบการทํางานขึน้มาใหม่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะได้รับการพิจารณา
ในการจดัทําแผนการตรวจสอบด้วยเช่นกนั  

5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กําหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน 
ตรงตอ่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิติังานได้ 
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม ่
   ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักลา่ว 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบ ได้ระบุความเป็นอิสระของ
งานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกันความอิสระของฝ่ายตรวจสอบตามโครงสร้างท่ี
กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให้คดัเลือก แต่งตัง้ พิจารณา
ความดีความชอบ และลงโทษผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ  และส่งเสริมและกํากับให้ผู้ตรวจสอบทุกคน
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพและมาตฐานแห่งวิชาชีพ   

ทัง้นีจ้ากการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2555 ยังคงรายละเอียดเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการ ให้มีความชดัเจน และจากการทบทวน
คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2555 ยงัคงเน้นเร่ืองการพิจารณาคณุสมบติัในเร่ืองความเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พจิารณาตามข้อกําหนดและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์เป็นสําคญั 
 นอกจากนัน้ฝ่ายตรวจสอบได้ประสานข้อมลูทางการเงินกับผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นบริษัทชัน้
นําในการให้คําปรึกษาระบบการปฏบิตังิานและการปรับปรุงระบบควบคมุภายในให้มีความน่าเช่ือถือมากขึน้
ด้วย   ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบ  ท่ีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตมีอิสระในการ
เข้าถึงข้อมูลบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทัง้สามารถรายงานและขอข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาท่ีสําคญัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้การส่ือสารโดยตรงหรือเข้าร่วมประชมุ 

5.5 เม่ือมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั ได้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ / 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 
  ใช่                                     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักลา่ว 
 ฝ่ายตรวจสอบของบริษัท และที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน จะทําหน้าที่รายงานประเด็น
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในท่ีเป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญัยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัททุกครัง้ เมื่อสิน้สดุการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยระบุสาเหต ุ
ผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรและข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ไขปรับปรุง   โดยให้ฝ่ายบริหาร 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องระบุความเห็น แนวทางแก้ไข ผู้ รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  ในการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีข้อเสนอแนะและมีการสัง่การเพ่ิมเติม 
ทัง้นีใ้นปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งประเด็นข้อตรวจพบ 
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จากการตรวจสอบภายใน  และมติคณะกรรมการตรวจสอบ ยังฝ่ายบริหารและติดตามการแก้ไขได้
โดยตรงเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้  
 
5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 
  ใช่      ไมใ่ช่ 

ฝ่ายตรวจสอบ ทําหน้าท่ีติดตามผลการดําเนินงานการปรับปรุงของฝ่ายบริหารของประเด็นท่ีตรวจ
พบตามแผนท่ีกําหนดรวมทัง้มติคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความสําคญัต่อกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ท่ีหน่วยงานผู้ รับตรวจได้ระบไุว้เป็นประจําทกุเดือน โดยได้จดัทําสรุปผลการติดตามการปรับปรุงและรายงาน
ทกุเดือนในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและสรุปรายงานยงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ  
 
5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยพลันในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ทจุริต หรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์ทจุริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั หรือไม่ 
  มี                                      ไมมี่     ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
 ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นเหตกุารณ์ทจุริต รวมถึงผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารหารือร่วมกบั
แผนกกฎหมาย สํานกักรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ โดยแผนกกฎหมายมีบทบาทในการพิจารณาประเด็นข้อ
กฎหมาย รวมถึงให้ความเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีมีการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย ทุจริต หรือการกระทําท่ีผิดปกติ
อ่ืนๆ ก่อนรายงานให้ฝ่ายบริหารชีแ้จงยังคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาโดยเร่งด่วน ทัง้นี  ้หาก
คณะกรรมการบริษัท ประสงค์ให้มีการตรวจสอบในรายละเอียดเพ่ิมเติม อาจพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมดําเนินการพร้อมกับการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ด้วย ทัง้นีใ้นปี 2555 ไม่มีกรณี เหตกุารณ์ทุจริต และไม่มีการปฏิบติัฝ่าฝืน
กฎหมายอย่างมีนยัสําคญั 
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