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ส่วนที ่1 
     การประกอบธุรกจิ  

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
 1.1   การเปลีย่นแปลงและพัฒนาทีส่ าคัญ 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือ  วนัท่ี 12 กนัยายน 2535  ซ่ึงเห็นชอบให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จดัตั้ งบริษทัข้ึนเพื่อเป็น
ผูรั้บผิดชอบการพฒันาและดูแลระบบท่อส่งน ้ าดิบสายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ครอบคลุม
พื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ จนัทบุรี และตราด โดยจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท โดยมี กปภ. เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด    

ในปี 2539 บริษทั แปรสภาพเป็น บริษทัมหาชน และในปี 2540 ไดเ้สนอขายหุ้นให้กบัประชาชน
ทัว่ไป และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วน     
ร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ก่อนการเสนอขายหุน้สามญั 

บริษทั มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 21 ปีท่ีผา่นมา  ปัจจุบนันอกจากธุรกิจหลกัในดา้น
การพฒันา และบริหารระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังตะวนัออกผ่านโครงข่ายระบบท่อส่งน ้ าดิบ 4 
โครงข่าย ครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แลว้ บริษทั ยงัขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองดา้นน ้ า 
ไดแ้ก่ ธุรกิจน ้าประปา การบ าบดัน ้าเสีย รวมถึงธุรกิจดา้นพลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม  ผา่นบริษทัในเครือ ดงัน้ี 

 

บริษัท 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 

ณ 31 ธ.ค.56 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

การประกอบธุรกจิ 

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

การส ารวจออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน

ก่อสร้าง รวมทั้งให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัระบบผลิต

น ้ าประปา และระบบบ าบดัน ้ าเสียดว้ย 

บจ.อีดบัเบ้ิลย ูยทีูลิต้ีส์ 250,000 บาท 100% ขนส่งน ้ าทางท่อ 

บจ.อีดบัเบ้ิลย ูวอเตอร์บาลานซ์(ชลบุรี) 250,000 บาท 100% ขนส่งน ้ าทางท่อ 

บจ.อีดบัเบ้ิลย ูสมาร์ทวอเตอร์(ระยอง) 250,000 บาท 100% ผลิตและจ าหน่ายน ้ าอุตสาหกรรม 

บจ.เสมด็ยทิูลิต้ีส์  60 ลา้นบาท 55% ผลิตน ้ าประปาจากน ้ าทะเล 
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ผลการด าเนินงาน งวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 
3,816.14 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจ านวน 90.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.42 โดยมีก าไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 1,315.97 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 75.80 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 6.11 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน ้ าดิบประมาณร้อยละ 70.60  ธุรกิจประปาร้อยละ 22.97 รายไดค้่าเช่าและบริการ ร้อยละ 4.97  และ
รายไดอ่ื้นอีก เช่นดอกเบ้ียรับและเงินปันผลร้อยละ 1.47 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้อยูท่ี่
ร้อยละ 56.87 

โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมาปริมาณการจ าหน่ายน ้ าดิบลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2.45 (ไม่รวม
ปริมาณน ้าดิบท่ีส่งใหกิ้จการประปาของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ านวน 21.19 ลา้นลูกบาศก์เมตร อนัเน่ืองมาจาก
ความตอ้งการใชน้ ้ าท่ีลดลงในช่วงไตรมาส 4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณฝนตกค่อนขา้งมากท าให้ลูกคา้
สามารถใชน้ ้าจากแหล่งน ้าของตวัเองไดม้ากข้ึนกวา่ปีก่อน ประกอบกบัความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์การเมืองในประเทศ  ส่งผลให้ผูใ้ช้น ้ าบางรายตอ้งลดก าลงัการผลิต ซ่ึงท าให้การใช้น ้ าดิบลดลง 
อยา่งไรก็ตามรายไดจ้ากธุรกิจน ้าดิบยงัคงขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.14 จากการปรับข้ึนอตัราจ าหน่ายน ้ าดิบตาม
โครงสร้างอตัราจ าหน่ายน ้ าดิบ ในปี 2556  ส่วนรายไดจ้ากธุรกิจประปาไดป้รับเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.13 จากการ
จ าหน่ายน ้าประปาเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีบางปะกง ฉะเชิงเทรา และสัตหีบ (ดงัปรากฏตามขอ้มูลในหมวดท่ี 3 หวัขอ้
ท่ี 14 เร่ืองการวเิคราะห์ และอธิบายของฝ่ายจดัการ) 

 ส าหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีส าคญั เพื่อให้บริษทัสามารถจ่ายน ้ าไดเ้พียงพอกบัปริมาณการใช้
น ้ าท่ีเพิ่มข้ึนในภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โครงการวางท่อส่งน ้ าดิบหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 ในพื้นท่ี
จงัหวดัระยอง และโครงการเพิ่มศกัยภาพระบบจ่ายน ้ าแหลมฉบงัในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี นอกจากน้ีบริษทัมีการ
ลงทุนเพื่อลดความเส่ียงการหยุดชะงกัในการสูบส่งน ้ าโดยลงทุนสร้างแหล่งน ้ าส ารอง ในโครงการสร้างสระ
ส ารองน ้ าดิบมาบข่า 2 ซ่ึงด าเนินการแลว้เสร็จในปี 2556   และอยู่ระหวา่งก่อสร้างสระเก็บน ้ าดิบคลองทบัมา  
จงัหวดัระยอง ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2559 นอกจากนั้น ในปี 2556  บริษทัไดช้ะลองานก่อสร้างโครงการ
ท่อส่งน ้ าดิบประแสร์ – หนองปลาไหล ออกไปจากแผนเดิมท่ีจะเร่ิมก่อสร้างในช่วงตน้ปี 2556 เพื่อศึกษาและ
ทบทวนโครงการดงักล่าวเพิ่มเติม และมีแผนจะเร่ิมด าเนินการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ต่อไป  

ส าหรับเหตุการณ์ส าคญัในธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทันั้น บริษทัไดป้รับลดอตัราค่าน ้ าดิบลูกคา้กลุ่ม
อุปโภคบริโภคลดลง 1.10 บาทต่อลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กบัประชาชนในภาค
ครัวเรือน จากอตัราเดิมท่ี 10.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 9.40 บาทต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างอตัราค่าน ้ าดิบคร้ังน้ี ส่งผลต่ออตัราค่าน ้ าดิบเฉล่ียปี 2556 
ลดลง ร้อยละ 0.38  ส าหรับธุรกิจน ้ าประปาบริษทัไดข้ายกิจการประปาเกาะสีชงั ซ่ึงเป็นระบบผลิตน ้ าประปา
จากน ้ าทะเล มีก าลงัการผลิต 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ให้แก่เทศบาลต าบลเกาะสีชงัเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2556 
คิดเป็นมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.50 ลา้นบาท เน่ืองจากเทศบาลประปาเกาะสีชงัขอซ้ือกิจการประปากลบัไป
ด าเนินการเองตามสิทธิในสัญญาสัมปทานการผลิตน ้าประปา  

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 3 
 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารบริษทัไดร่้วมกนัทบทวนแผนกลยุทธ์ ของกลุ่มบริษทั
ให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และยงัมุ่งมัน่พฒันาระบบการจดัการให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล และ
โปร่งใสภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนควบคุมการด าเนินงาน ภายใตก้ารบริหารความเส่ียง และ
หลกัธรรมาภิบาลอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์พร้อมทบทวนปรับปรุงวสิัยทศัน์ และพนัธกิจใหม ่ดงัน้ี 

 
วสัิยทัศน์   
เป็นบริษทัชั้นน าในการจดัการน ้าอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเติบโตไปกบัเศรษฐกิจของประเทศ และขยายธุรกิจสู่

ภูมิภาคอาเซียน 
 พนัธกจิ  

1. ขยายการลงทุน และพฒันาธุรกิจน ้าดิบ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และย ัง่ยนื 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยัและเหมาะสม 
3. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ ใหเ้หมาะสมดียิง่ข้ึน 
4. บริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล 
5. รับผดิชอบต่อชุมชน สัมคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทต้ิง จ  ากดั ไดย้ืนยนัอนัดบัเครดิตองคก์รและตราสารหน้ี ในปี 2556 ท่ีระดบั “A+” 

แนวโนม้ “คงท่ี” ซ่ึงสะทอ้นถึงสถานะการเงิน และผลการด าเนินงานท่ีแขง็แกร่งของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ทุ่มเทในการให้บริการและใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั โดยปรับปรุงและขยาย

เครือข่ายท่อส่งน ้ าให้สามารถจ่ายน ้ าดิบในพื้นท่ีบริการอย่างทัว่ถึง และพอเพียงเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ  
รวมถึงการพฒันาธุรกิจด้านน ้ า  ดา้นพลงังาน และส่ิงแวดล้อมตลอดจนการมุ่งเน้นเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชนทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้องคก์รมีความกา้วหนา้
อยา่งมัน่คงในระยะยาว  สามารถรักษาะระดบัการประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในระดบั “ดีเลิศ” ไดต่้อไป 
 

1.2 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  
ธุรกิจของบริษทัเกิดข้ึนจากมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535  ท่ีเห็นชอบให้ การประปา

ส่วนภูมิภาค จดัตั้งบริษทัข้ึนเพื่อเป็นผูรั้บผิดชอบการพฒันาและด าเนินการดูแลระบบท่อส่งน ้ าดิบสายหลกัใน
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ จนัทบุรี 
และตราด โดยมี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด    

ในปี 2539 บริษทั แปรสภาพเป็น บริษทัมหาชนจ ากดั และในปี 2540 ไดเ้สนอขายหุน้ใหก้บัประชาชน
ทัว่ไป และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วน     
ร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ก่อนการเสนอขายหุน้สามญั 
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นอกจาก กปภ. จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัแลว้ กปภ. ยงัเป็นลูกคา้ในการซ้ือน ้ าดิบจากบริษทั
เพื่อน าไปจ าหน่ายให้กบัประชาชนในพื้นท่ี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยในปี 2556 สัดส่วนในการซ้ือ 
น ้าดิบของกปภ. จากบริษทัเท่ากบั ร้อยละ 24.45 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั ไม่ได้มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบั กปภ. ใน
ลกัษณะพึ่งพิง หรือแข่งขนักบักลุ่มธุรกิจของ กปภ. อยา่งมีนยัส าคญั เช่น เป็นการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจดัหาวตัถุดิบ การใชต้ราสินคา้ร่วมกนั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการที่ส าคัญ  

กนัยายน 2535 มติคณะรัฐมนตรี (12 กนัยายน 2535) ให้กรมชลประทานเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
พฒันาแหล่งน ้ าดิบและอ่างเก็บน ้ า และให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จดัตั้งบริษทั 
จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั ข้ึนมารับผิดชอบในการพฒันาและ
ด าเนินการดูแลระบบท่อส่งน ้าสายหลกั โดยโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของระบบท่อส่งน ้ าท่ี
มีอยูเ่ดิมมาด าเนินการต่อไป   ทั้งน้ี นอกจากบริษทั จะสามารถประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยใ์น
การซ้ือน ้าจากแหล่งน ้ าดิบของทางราชการเพื่อขายให้แก่ผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีรับผิดชอบแลว้ ยงั
สามารถร่วมทุนกบัภาคเอกชนไดด้ว้ย 

ตุลาคม 2535 บริษทั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2535 โดยมีทะเบียนเลขท่ี 13571/2535 และมี
ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ล้านบาท  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 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 490 ลา้นบาท ซ่ึงมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ดงัน้ี กปภ. ถือหุ้น
จ านวน 43,999,870 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ และ กนอ. 
ถือหุน้จ านวน 5,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 

พฤศจิกายน 2539 บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด และใช้ช่ือว่า บริษทั จดัการและ
พฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 632 

กรกฎาคม 2540 บริษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น 51.00 ลา้นหุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท  ท าให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 1,000 ล้านบาท  หุ้นสามญัของบริษทั 
ได้เร่ิมเข้าท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้ช่ือบนกระดาน
หลกัทรัพย ์คือ EASTW 

มกราคม 2547 บริษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นจ านวน 1,050 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 105 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 1,000 ล้านบาท เพื่อออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั และเสนอขายให้แก่พนกังาน กรรมการ 
และท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษทั เป็นจ านวนรวม 5,000,000 หน่วย 

มิถุนายน 2547 บริษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจ านวน 1,665 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
166.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มข้ึนจ านวน 
61.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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พฤษภาคม 2548 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2548 

มกราคม 2551 บริษทัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจ านวน 1,663.73 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
166.37 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัหมดอายกุารใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ณ ธนัวาคม 2556 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 1,663,725,149 บาท โดยมีทุนเรียกช าระแลว้ 1,663,725,149 
บาท และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นหลกั ไดแ้ก่ กปภ. ร้อยละ 40.20  บมจ.ผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 18.72  NORBAX 
INC.,13 ร้อยละ 8.21  กนอ. ร้อยละ 4.57 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 28.30 เป็นนกัลงทุนทัว่ไป 
 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

ธุรกิจหลักของบริษทั คือ การพฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้ าดิบสายหลักในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกให้สามารถตอบสนองความตอ้งการใช้น ้ าในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยปัจจุบนับริษทั มีโครงข่าย
ท่อส่งน ้ าดิบให้บริการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นอกจากธุรกิจหลกัดงักล่าวขา้งตน้
แลว้ บริษทัยงัมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ดงัน้ี 
1) ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัระบบผลิตน ้ าสะอาด ระบบท่อส่งและจ่ายน ้ า การซ่อม
บ ารุงรักษาท่อส่งน ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนซ้ือขายอุปกรณ์และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่อส่งน ้าทุกชนิด 
2) ขยายการด าเนินการหรือธุรกิจการพฒันาและบริหารทรัพยากรน ้าหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในพื้นท่ีอ่ืน 
นอกจากน้ี บริษทั ยงัไดข้ยายธุรกิจเก่ียวขอ้งไปสู่ธุรกิจน ้าประปาและธุรกิจบ าบดัน ้าเสีย ดงัแผนภาพท่ี 2.2 

 

แผนภาพท่ี 2.2 โครงสร้างการลงทุนของบริษทั 
 

ธุรกิจน ้าดิบ

บมจ.จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน ้า
ภาคตะวันออก

ธุรกจิน า้ประปา&

บ าบัดน า้เสีย

บจ.ยูนเิวอร์แซล ยูทีลติี้ส์

100% *

บจ. ประปาฉะเชิงเทร(100%)

บจ.ประปาบางปะกง(100%)

บจ.ประปานครสวรรค์(100%)

บจ.เสมด็ยูทิลติี้ส์( 5%)k

การประปาสัตหบี

การประปาเกาะล้าน

การประปาเกาะสีชัง

การประปาบ่อวนิ

การประปาเกาะสมุย

การประปาระยอง

บจ.เอก็คอมธารา j

15.88 % *

ธุรกจิขนส่งน า้

ผ่านท่อ

บจ. อดีบัเบิ้ลยู ยูทีลติีส์้ 100%)

บจ. อดีบัเบิ้ลยู วอเตอร์บาลานซ์ 
 ชลบุรี (100%)

ธุรกจิน า้อุตสาหกรรม บจ.อดีบัเบิ้ลยู สมาร์ทวอเตอร์ 
 ระยอง   100%)

การประปาสตัหีบ 

การประปาเกาะลา้น 

การประปาบ่อวิน 

การประปาเกาะสมุย 
การประปาระยอง 
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หมายเหต ุ
*  ถือหุ้นเป็นสดัส่วน % ของทุนจดทะเบียนบริษทั 
j บจ.เอก็คอมธารา ถือหุ้นโดย บจ. เอก็โก ้เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส 74.19%, บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก 15.88% และ
รายยอ่ยอ่ืน ๆ 9.93% 
k บจ.เสมด็ยทิูลิต้ีส์ ถือหุ้นโดยบริษทั ร้อยละ 55 และอบจ.ระยอง ถือหุ้นร้อยละ 45 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

 
2.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญทีเ่กีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบริหารงาน  

ในช่วงระยะ 5 ปี ท่ีผา่นมา (ปี 2552-2556) บริษทั มีพฒันาการท่ีส าคญั ในดา้น ต่างๆ ดงัน้ี 
2.3.1 ด้านธุรกจิน า้ดิบ 
โครงการในปัจจุบัน   
พืน้ทีร่ะยอง  
มกราคม 2552 
 
 
 
 
ตุลาคม 2552 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้ าโดยการเพิ่มการประสานท่อบริเวณสถานีสูบน ้ ามาบตาพุด 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพระบบท่อส่งน ้ ามาบตาพุด-สัตหีบให้สามารถรองรับการใช้น ้ าใน
อนาคต และเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้ าท่ีสถานีสูบน ้ าดอกกรายสามารถเพิ่มปริมาณการสูบ
น ้าจากอ่างเก็บน ้าดอกกราย จาก 82.8 ลา้น ลูกบาศกเ์มตร เป็น 96.2 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
โดยใชว้งเงินลงทุนรวม 49 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนกนัยายน 2552 

เร่ิมด าเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 
ระบบท่อส่งน ้ าน้ีมีความสามารถในการจ่ายน ้ าปีละประมาณ 105 ลา้น ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อรองรับความตอ้งการใช้น ้ าท่ีเพิ่มข้ึนในอีก 10 ปีขา้งหน้าของพื้นท่ีมาบตาพุด ท า
ใหมี้น ้าเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ า ตลอดจนสามารถจ่ายน ้ าให้แก่ผูใ้ชน้ ้ ารายใหม่
ตามแนววางท่อในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แลว้เสร็จเดือนเมษายน 2556 

มกราคม 2553 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์บริเวณสถานีสูบ
น ้ าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัสถานีสูบ
น ้ า ลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดบั โดยระบบไฟฟ้าเดิม ระดบัแรงดนั 22 
กิโลโวลต์   สามารถใช้เป็นระบบส ารองได ้และเพื่อลดตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้าใน
การสูบน ้า โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 28 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนธนัวาคม 2553 

มิถุนายน 2553 เร่ิมด าเนินการโครงการก่อสร้างสระส ารองน ้ าดิบมาบข่า 2 เพื่อเพิ่มปริมาณน ้ าส ารอง
ฉุกเฉินในพื้นท่ีมาบตาพุดอีกไม่นอ้ยกว่า 220,000 ลูกบาศก์เมตร เม่ือรวมกบัปริมาณ
น ้ าส ารองปัจจุบนัเป็นปริมาณน ้ าส ารองทั้งส้ิน ไม่น้อยกว่า 336,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อการส ารองการจ่ายน ้ ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีมาบตาพุดทั้งระบบไดไ้ม่น้อย
กวา่ 20 ชัว่โมง โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 155 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2556 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 8 
 

พฤศจิกายน 2553 ปรับปรุงสถานีสูบน ้ ามาบตาพุด โดยการติดตั้ งเคร่ืองสูบน ้ าเพิ่มอีกจ านวน 2 ชุด     
เพื่อรองรับการใชน้ ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนของพื้นท่ีสัตหีบและบา้นฉาง ในระยะ 10 ปี ขา้งหนา้ 
โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 8 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2554 

เมษายน 2554 -     ปรับปรุงสถานีสูบน ้ าดอกกราย โดยการเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้ าให้มีอตัราการสูบท่ี
มากข้ึน จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมงานก่อสร้างวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1,200 
มิลลิเมตร ยาว 1.5 กิโลเมตร เพิ่มเติม เพื่อรองรับการสูบน ้ าจากปริมาณน ้ าท่ีได้รับ
จดัสรรของกรมชลประทานไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 192 ลา้นบาท 
แลว้เสร็จเดือนสิงหาคม 2555 

 -     ก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าและระบบสายส่ง ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ บริเวณ
สถานีสูบน ้ าดอกกราย เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัสถานีสูบน ้ า ลด
ความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ และลดการใช้พลังงาน โดยใช้เงินลงทุน
ประมาณ 31.20 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมกราคม 2555 

สิงหาคม 2554 อนุมติัโครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบคลองทบัมา เพื่อเพิ่มแหล่งน ้ าตน้ทุนของบริษทั 
รองรับความต้องการใช้น ้ าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง โดยสามารถน าน ้ ามาใช้
ประโยชน์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 32.5 ลา้น ลบ.ม./ปี จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี 2555
โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 1,520 ลา้นบาท 

มกราคม 2555 
 

เร่ิมด าเนินการโครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบคลองทบัมา (ส่วนท่ี 1) เพื่อเพิ่มแหล่งน ้ า
ตน้ทุนของบริษทั รองรับความตอ้งการใชน้ ้ าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง โดยสามารถ
น าน ้ ามาใช้ประโยชน์ไดไ้ม่นอ้ยกว่าปีละ 32.5 ลา้น ลบ.ม./ปี ใช้เงินลงทุนประมาณ 
1,520 ลา้นบาท ต่อจากนั้นจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างโครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบ
คลองทบัมา (ส่วนขยาย) โดยสามารถน าน ้ ามาใช้ประโยชน์ไดร้วมแลว้ไม่น้อยกว่า   
ปีละ 55 ลา้น ลบ.ม./ปี ใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 1,208 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้
เสร็จปี 2559 

กรกฎาคม 2556 
 

เร่ิมด าเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้ าดิบอ่างเก็บน ้ าประแสร์ – อ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหล เพื่อเพิ่มแหล่งน ้ าตน้ทุนของบริษทัจากอ่างเก็บน ้ าประแสร์ รองรับ
ความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง และปลวกแดง-บ่อวิน โดยสามารถส่ง
น ้ าไดปี้ละ 70 ลา้น ลบ.ม. ใชเ้งินลงทุนประมาณ 2,838 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสร็จ
เดือนตุลาคม 2559 โดยในเดือนกรกฎาคม 2556 ไดพ้ิจารณาจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองสูบ
น ้าและท่อเหล็ก จากกิจการร่วมคา้บา้นค่าย-ซิสโก ในวงเงินไม่เกิน 839.05 ลา้นบาท 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 9 
 

พืน้ทีป่ลวกแดง-บ่อวนิ 
มกราคม 2553 ก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน ้ า By-Pass เส้นท่ี 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 

มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลไปยงัพื้นท่ี
ชลบุรี โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 20 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนกรกฎาคม 2554 

พืน้ทีช่ลบุรี 
ตุลาคม 2551 ก่อสร้างแพสูบน ้ าดิบอ่างเก็บน ้ าบางพระ เพื่อรองรับการสูบน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าบางพระ

ส่งจ่ายให้แก่ผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 57 ลา้น
บาท แลว้เสร็จเดือนเมษายน 2552 

กนัยายน 2553 เร่ิมด าเนินการโครงการเพิ่มศกัยภาพท่อส่งน ้ าหนองคอ้-แหลมฉบงั เพื่อให้ระบบท่อส่ง
น ้ าหนองค้อ-แหลมฉบงัมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน สามารถรองรับความตอ้งการใช้น ้ าใน
อนาคต และเพื่อรองรับการส่งน ้ าให้โรงกรองน ้ าบางละมุง (ใหม่) ประกอบดว้ยการ
ก่อสร้างท่อแยกจ่ายน ้ าให้โรงกรองน ้ าบางละมุง (ใหม่) และการก่อสร้างสถานีสูบน ้ า
เพิ่มแรงดนั( Booster Pump) ท่ีอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้ โดยใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 
107 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2554 

พฤศจิกายน 2554   เร่ิมด าเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพระบบจ่ายน ้ าแหลมฉบัง(บางพระ) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของระบบสูบจ่ายน ้ าพื้นท่ีชลบุรี สามารถส่งน ้ าให้แก่ผูใ้ช้น ้ าได้อย่าง
เพียงพอ ลดการพึ่งพาน ้าจากพื้นท่ีระยอง และเพิ่มเสถียรภาพในการสูบจ่ายน ้ าให้มัน่คง
มากข้ึน โดยใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 850 ล้านบาท คาดว่าจะแลว้เสร็จมิถุนายน 
2557 

เมษายน 2555 เร่ิมด าเนินการโครงการก่อสร้าง Regulation Well (ท่อส่งน ้ าบางปะกง – บางพระ – 
ชลบุรี) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าสูบส่ง ให้พื้นท่ี
ชลบุรีมีแหล่งน ้ าส ารองฉุกเฉินเพิ่มข้ึน (สระพกัน ้ า และถงัยกระดบัน ้ า ( Head Tank)) 
และเพิ่มเสถียรภาพของแรงดนัน ้าในระบบสูบจ่ายใหมี้ความสม ่าเสมอ และมัน่คงยิ่งข้ึน 
โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 71.2 ลา้นบาท  

ธนัวาคม 2555 เร่ิมด าเนินการโครงการปรับปรุงเปล่ียนท่อเหล็กแทน ท่อ CC-GRP ขนาด 800 มม. 
เพื่อใหก้ารส่งน ้าในพื้นท่ีชลบุรีมีเสถียรภาพ ไม่เกิดการหยุดชะงกั ลดความเสียหายจาก
ปริมาณน ้ าสูญเสีย โดยใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 36 ล้านบาท แล้วเสร็จเดือน
กนัยายน 2556 

 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 10 
 

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

แลว้เสร็จ ซ่ึงจะสามารถเพิ่มศกัยภาพในการสูบผนัน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกงไปยงัพื้นท่ี
ชลบุรีในช่วงฤดูฝนผา่นระบบท่อส่งน ้ าดิบฉะเชิงเทราไดเ้พิ่มข้ึน และเพิ่มแรงดนัน ้ า
ให้แก่ผูใ้ช้น ้ าในพื้นท่ีฉะเชิงเทราได้เพิ่มข้ึนประมาณ  1-2 บาร์ แล้วเสร็จเดือน
กนัยายน 2551 

กนัยายน 2551 -    ก่อสร้างระบบสูบน ้าดิบ สระส ารองน ้าดิบส านกับกแลว้เสร็จ โดยติดตั้งเคร่ืองสูบ
น ้าจ  านวน 2 ชุด ความสามารถในการสูบประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั เพื่อใช้
ในการสูบผนัน ้าจากสระส ารองน ้าดิบส านกับก มายงัพื้นท่ีฉะเชิงเทราในช่วงฤดูแลง้ 
วงเงินลงทุนรวมประมาณ 55 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2552 

 -   ก่อสร้างสถานีสูบน ้ าแรงต ่าบริเวณสถานีสูบน ้ าบางปะกง  เพื่อรองรับการสูบน ้ า
จากแม่น ้ าบางปะกงซ่ึงจะช่วยลดค่าพลงังานในการสูบผนัน ้ าไปพื้นท่ีชลบุรีในช่วง
ฤดูฝน วงเงินลงทุนรวมประมาณ 33 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนสิงหาคม 2552 
 

ระบบท่อส่งน า้ประแสร์-คลองใหญ่  
มิถุนายน 2552 ม ติคณะ รั ฐมนต รี  ( 9 มิ ถุ น า ยน  2552)  ให้ ก ร ะทรวง เกษตรและสหกร ณ์                   

(กรมชลประทาน) ร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข้องตรวจสอบใน
รายละเอียดของโครงการน้ีอีกคร้ังหน่ึง ก่อนการอนุมติังบประมาณเพื่อให้การช าระค่า
ก่อสร้างโครงการฯ ใหแ้ก่ บริษทั 

กรกฎาคม 2552   มติคณะ รัฐมนตรี  (14 กรกฎาคม 2552)  ให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์               
(กรมชลประทาน)  

ด าเนินการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากโครงการฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,677,665,681 บาท 
โดยให้ด าเนินการให้ถูกตอ้งตามขั้นตอนของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
พสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ธนัวาคม 2552 มติคณะรัฐมนตรี (1 ธนัวาคม 2552) ปรากฏดงัน้ี 

1. รับทราบผลการด าเนินการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการฯ จาก
บริษทั ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจ านวนเงิน 1,677,000,000 บาท (เป็นราคาสุทธิ
ภายหลงัการเจรจาต่อรองระหวา่งกรมชลประทานกบับริษทั) 
2. ยกเลิกในหลกัการในรายละเอียดของโครงการดงักล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2548 ท่ีก าหนดว่า “ก่อสร้างในวงเงิน 1,680,000,000 บาท โดยเห็น
ควรอนุมติังบด าเนินการวงเงิน 1,008,000,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ส่วนท่ี
เหลือ 672,000,000 บาท ใหผ้อ่นช าระคืน East Water โดยหกัจากค่าน ้า” 
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__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 11 
 

3. อนุมติังบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการฯ เป็นจ านวนเงิน 1,677,000,000 บาท  

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

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

 
ระบบควบคุม  
มกราคม 2554 ปรับปรุงระบบควบคุมแบบรวมศูนย ์(Control Center) และระบบส่ือสาร SCADA 

ของบริษทั ท่ีครอบคลุม 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมระบบสูบจ่ายของบริษทั ตลอดจนช่วยลดค่าใชจ่้ายทั้งดา้น
บุคลากร พลงังาน และการสูญเสียน ้ าให้นอ้ยลงได ้เน่ืองจากมีระบบการวดัปริมาณ
น ้ า การตรวจสอบและควบคุมการจ่ายน ้ าท่ีแม่นย  ามากข้ึน โดยใช้เงินลงทุน
ประมาณ 41.70 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2556 

 
2.3.2 ด้านการบริหารงาน  
มีนาคม 2551 บริษทั ขายหุ้นสามญัท่ีถือครองในบริษทั อีสเทิร์น โฮบาสไพพ ์จ ากดั (EHP)  ทั้ง

จ านวน  (คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ EHP) 
มิถุนายน 2551 บริษทัได้รับคะแนนระดับ “ดีมาก” ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม         

ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  และสมาคมบริษทัจดทะเบียน  
ตามหนังสือ เลขท่ี กลต.ก. 1028/2551 เร่ือง แจง้ผลการประเมินคุณภาพ การจดั
ประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจ าปี 2550 ของบริษทัท่ีไม่ไดปิ้ดรอบบญัชี 
ในเดือน ธนัวาคม 2550 และขอความร่วมมือในการเปิดเผยผลการประเมิน 

พฤศจิกายน 2551 บริษทั ไดรั้บรางวลัรายงานบรรษทัภิบาลดีเด่นในระดบั “ดีมาก” ในการประกาศ
รางวลั SET Awards 2008 เม่ือวนัท่ี  21 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงจดัโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินการธนาคาร 
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พฤษภาคม 2552 ลงนามสัญญากูเ้งินระยะยาวจากธนาคารออมสิน วงเงิน 1,700 ลา้นบาท ระยะเวลา
เงินกู ้10 ปี  ส าหรับการลงทุนในโครงการวางท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด 
เส้นท่ี 3 

มิถุนายน  2552 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีมาก” ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อ
หุ้นสามัญประจ าปีจากส านักงานคณะกรรมการ ก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียน ตามหนงัสือ 
เลขท่ี กลต.ก. 1028/2551 เร่ือง แจง้ผลการประเมินคุณภาพ การจดัประชุมผูถื้อหุ้น
สามญั ประจ าปี 2551ของบริษทัท่ีไม่ไดปิ้ดรอบบญัชีในเดือน ธนัวาคม 2550 และ
ขอความร่วมมือในการเปิดเผย ผลการประเมิน 

พฤศจิกายน 2552 บริษัท ได้รับ “รางวลัประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น 2551/2552 
(Board of the Year Awards 2008/2009) เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงจดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง     
ประเทศไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีมาก” ในผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียน ปี 2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

พฤษภาคม 2553 บริษทัส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยให้ความส าคญัในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีดีและย ัง่ยืน และการปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานใน
องค์กรเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม   จึงจดักิจกรรม “อาสาสร้างสรรค.์..ร่วมฝัน
กบัชุมชน” เพื่อให้พนกังานเรียนรู้วิถีความเป็นอยูข่องชุมชน สร้างความเขา้ใจ ท่ีดี
ต่อกันและตระหนักถึงความรับผิดชอบ จนก่อเกิดเป็นวฒันธรรมอนัดีงามของ
องคก์รในท่ีสุด โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือน
พฤศจิกายน 2553 

สิงหาคม 2553 บริษทัได้รับคะแนนระดบั “ดีเยี่ยม” ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 จาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

กนัยายน 2553 บริษทัสนบัสนุนโครงการฝนหลวง ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก ให้แก่ส านกัฝนหลวง
และการบินเกษตร ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เน่ืองจากโครงการ
ดงักล่าวเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคม และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้น ้ า 
และประชาชนทัว่ไปดว้ย 

สิงหาคม 2554 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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ธนัวาคม 2554 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเลิศ”  ในผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทั      

จดทะเบียนประจ าปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สิงหาคม 2555 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยจดทะเบียนประจ าปี  
2555 

พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเลิศ”  ในผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทั      

จดทะเบียนประจ าปี  2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

กรกฎาคม 2556 บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยจดทะเบียนประจ าปี  
2556 

สิงหาคม 2556 บริษทัไดรั้บรางวลั CSR-DIW in Supply Chain Award เพื่อส่งเสริมสถาน
ประกอบการรวมพลงัสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม 

พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดรั้บรางวลั CSRI Recognition Award 2013ประจ าปี 2556 จากสถาบนั
ธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) 

 

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

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

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

บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาค ในสัญญาให้
เอกชนผลิตน ้ าประปาเพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคท่ีส านักงานประปา
ระยอง โดยมีก าลังการผลิต 31.54 ล้านลบ.ม./ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี  มูลค่า
โครงการลงทุนรวมประมาณ 600 ลา้นบาท  
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
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เมษายน 2549 
 
 

- บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั ซ่ึงเป็นประปาในเครือของบริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ 
จ ากดัไดป้รับปรุงระบบสูบจ่ายน ้ าและขยายก าลงัการผลิต โดยเพิ่มก าลงัการผลิต
จาก 8.76  ลา้นลบ.บ./ปี เป็น 15.77  ลา้นลบ.ม./ปี มีมูลค่าการลงทุนรวม 21.00 ลา้น
บาท  
- ลงนามสัญญาบริหารโรงบ าบดัน ้าเสียเมืองพทัยา เป็นระยะเวลา 3 ปี 
 

มกราคม 2550 บริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ  ได้ลงนามสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 16 
มกราคม 2550 เป็นรูปแบบสัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าประปา และบ ารุงรักษาระบบ
ประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคท่ีสถานีผลิตน ้ าห้วยเสนง ส านักงานประปา
สุรินทร์ โดยมีขนาดก าลงัการผลิต  38,400  ลบ.ม./วนั ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี  

 
พฤษภาคม 2550 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบับริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาค

ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) โดยใหบ้ริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ เป็นผูศึ้กษาปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน ้าสายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยมีมูลค่าโครงการ 1.80 ลา้นบาท 

 
มิถุนายน 2550 - บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดข้ยายก าลงัการผลิตน ้าประปาส าหรับประปานครสวรรค ์เพิ่ม

อีก 1.25  เท่า ท าให้มีก าลงัการผลิตรวม เป็น 7.00 ลา้นลบ.ม./ปี โดยมีมูลค่าการลงทุน
รวม 46.50 ลา้นบาท  

 
สิงหาคม 2550 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ  เป็นผูช้นะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 

งานโครงการจา้งเหมาลดน ้ าสูญเสีย เพื่อส านักงานประปาเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
สัญญา 1 ปี ท่ีวงเงินงบประมาณ 38.00 ลา้นบาท 

 
กุมภาพนัธ์ 2551           บริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ  ได้ลงนามสัญญากับ การประปาส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 18 

กุมภาพนัธ์ 2551สัญญาจ้างลดน ้ าสูญเสียในพื้นท่ีส านักงานประปาอ้อมน้อย-สาม
พราน-สมุทรสงคราม ระยะเวลาสัญญา 2 ปี ท่ีวงเงินงบประมาณ 98.38 ลา้นบาท 

 
มิถุนายน 2551              บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบั การประปาส่วนภูมิภาค งานลดน ้าสูญเสียใน

พื้นท่ีส านกังานประปาพทัยา ระยะเวลาโครงการ 14 เดือน ท่ีวงเงินงบประมาณ 11.20 
ลา้นบาท 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 15 
 

กนัยายน 2551              -   บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบั การประปาส่วนภูมิภาค  งานลดน ้ า
สูญเสียในพื้นท่ีส านกังานประปาปทุมธานี-รังสิต ระยะเวลาโครงการ 5 ปี  ท่ีวงเงิน
งบประมาณ 359.51 ลา้นบาท 

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

 
มิถุนายน 2552              บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบั การประปาส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 

2552  ในสัญญาซ้ือขายน ้ าประปาเพื่อส านกังานประปาชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ระยะเวลา
สัญญา 20 ปี ราคาค่าน ้ าประปาเร่ิมตน้ 9.75 บาท/ลบ.ม. โดยมีปริมาณน ้ ารับซ้ือเฉล่ีย 
24,000 ลบ.ม/วนั (หรือ คิดเป็น 8.76 ลา้นลบ.ม. ต่อปี)  

 
มีนาคม 2553        บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบั บริษทั เอ็กคอมธารา จ ากดั เม่ือวนัท่ี 15 

มีนาคม 2553 ในสัญญาจา้งงานผลิตสูบส่งน ้าประปา บ ารุงรักษาระบบประปา และงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในโครงการเอกชนร่วมลงทุนประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม เป็น
ระยะเวลาสัญญา 3 ปี ก าลงัการผลิตรวม 48,000 ลบ.ม./วนั   

 
ธนัวาคม 2553 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม เม่ือ

วนัท่ี 29 ธันวาคม 2553  ใน“สัญญาด าเนินกิจการประปาในพื้นท่ี อบต. หนองขาม” 
ระยะเวลาสัญญา 25 ปี  

มกราคม 2554             บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์เพื่อผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 

 
ธนัวาคม 2555 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการซ้ือขายน ้ าประปา

เพื่อส านกังานประปาชลบุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงไดรั้บผลประโยชน์จากการ
งดเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของโครงการ เป็นระยะเวลา 8 ปี 

 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั และบริษทัย่อยบริหารกิจการ

ประปารวมจ านวน  10 แห่ง ไดแ้ก่ ประปาสัตหีบ ประปาบางปะกง   ประปาฉะเชิงเทรา ประปานครสวรรค ์
ประปาพื้นท่ีบ่อวิน ประปาเกาะสมุย  ประปาเกาะลา้น  ประปาระยอง  ประปาชลบุรี และประปาหนองขาม 
โดยภาพรวม ณ 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัยนิูเวอร์แซลฯ มีก าลงัการผลิต น ้าประปารวม 108.52 ลา้น ลบ.ม./ปี  



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 16 
 

 
รายการทางการเงินท่ีส าคญั  

ณ 31 ธ.ค. 25563/ 
บจ. ยนิูเวอร์
แซลฯ1/ 

บจ.ประปา
ฉะเชิงเทรา 

บจ.ประปาบาง
ปะกง 

บจ.ประปา
นครสวรรค ์

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

 
180,310.00  

903.16 
74.52 

1,802.02 
833.70 
510.00 
458.32 

 
51,600.00 

149.96 
31.58 

238.64 
28.69 

100.00 
109.95 

 
43,200.00 

131.11 
27.46 

185.45 
32.57 
40.00 

112.88 

 
22,200.00 

43.63 
8.58 

72.91 
18.39 
40.00 
14.52 

1/  ประกอบดว้ย  สตัหีบ  ระยอง  บ่อวนิ  เกาะสีชงั  เกาะลา้น  เกาะสมุย  ชลบุรี และหนองขาม โดยสมัปทานประกอบ 
กิจการประปาเกาะสีชงัไดข้ายโอนสิทธิใหก้บัส านกังานเทศบาลต าบลเกาะสีชงัด าเนินการต่อ เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2556 
2/   รายไดจ้ากการด าเนินงาน   หมายถึง  รายไดร้วม 
3/  ผลการด าเนินงานงวด  12  เดือน  ส้ินสุด  31  ธนัวาคม  2556 
 

2. บริษัท  เสม็ดยูทลิติีส์้ จ ากดั   
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เสมด็ ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 
60 ลา้นบาท และบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 55 รวมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ถือหุน้ร้อยละ 45 โดย
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจหลกั พื้นท่ี เกาะเสมด็ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 

1) ผลิตน ้าสะอาด น ้าจืดจากทะเล การรวบรวมวตัถุดิบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ตามวตัถุประสงค ์
2) จ  าหน่ายน ้าสะอาด น ้าจืดจากทะเล การรวบรวมวตัถุดิบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ตามวตัถุประสงค ์

 
2.3.4 ด้านธุรกจิเกีย่วเน่ือง 
1. บริษัท อดีับเบิล้ยู ยูทลีติีส์้ จ ากดั 
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อีดบัเบิ้ลย ู ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งน ้าผา่นท่อ เม่ือวนัท่ี 12 
มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม  1 ลา้นบาท โดยเรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 ปัจจุบนั ยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ด าเนินธุรกิจ 
2. บริษัท อดีับเบิล้ยู วอเตอร์บาลานซ์  ชลบุรี  จ ากดั 
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อีดบัเบิ้ลย ูวอเตอร์บาลานซ์(ชลบุรี) จ  ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งน ้าผา่นท่อ
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม  1 ลา้นบาท โดยเรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 ปัจจุบนั ยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจ 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 17 
 

3. บริษัท อดีับเบิล้ยู สมาร์ทวอเตอร์  ระยอง  จ ากดั 
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อีดบัเบิ้ลย ูสมาร์ทวอเตอร์(ระยอง) จ  ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้าอุตสาหกรรม  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม  1 ลา้นบาท โดยเรียกช าระแลว้ร้อย
ละ 25 ปัจจุบนั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจ 
 
2.4 โครงสร้างรายได้  

 
โครงสร้างรายไดข้องบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) แยกตามพื้นท่ี 

 
 

รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 
รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 
รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 
รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 

 พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

 
      

  -พ้ืนท่ีดอกกราย-มาบตาพดุ-สตัหีบ 997,544 32.83        942,670      34.13 944,469 33.09 

  - พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-มาบตาพดุ 788,297 33.25      812,134 29.41 788,297 27.62 

  -พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ 782,532 25.19    759,079 27.49 782,532 27.42 

  - พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-หนองคอ้ 243,697 7.85      223,287 8.09 236,649 8.29 

  - พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 102,180 0.88      24,435 0.88 102,180 3.58 

รวมรายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 2,914,250 100.00 2,761,605 100.00 2,854,127 100.00 

 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย  
แยกตามประเภทรายได ้

รายได ้

รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 

รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 

รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ 
พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

  รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 
 

2,261,016 
 

68.31 
 

2,612,221 

 

70.11 

 

2,694,295 

 

70.60 

  รายไดจ้ากการขายน ้ าประปา 765,849 23.14 841,602 22.59 876,385 22.97 

 รายไดจ้ากการขายสินทรัพยโ์ครงการ - - - - - - 

 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 223,519 6.75 223,588 6.00 189,513 4.97 

  รายไดอ่ื้น* 59,652 1.80 48,538 1.30 55,945 1.46 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 18 
 

รายได ้

รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 

รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 

รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ 
พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

  รวมรายได ้ 3,310,036 100.00 3,725,949 100.00 3,816,138 100.00 

 

[ * รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ เงินปันผล และอ่ืน ๆ ] 

 

2.5 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
ลกัษณะบริการ 

บริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการพฒันาและบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้าเพื่อส่งน ้าดิบ ใหบ้ริการแก่
ผูใ้ชน้ ้ าดา้นอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม  ปัจจุบนัให้บริการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี  ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีและระยอง บริษทัไดรั้บการจดัสรรน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าของกรมชลประทาน 
3 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้าหนองคอ้ อ่างเก็บน ้าดอกกราย และอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล นอกจากน้ียงัมีการสูบ
น ้าดิบจากแม่น ้าระยอง และแม่น ้าบางปะกงดว้ย โดยสูบส่งผา่นระบบท่อส่งน ้า 4 สายท่ีบริษทั เช่าบริหารจาก
กระทรวงการคลงั และท่ีบริษทัลงทุนก่อสร้างเองจ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าใชใ้นการอุปโภคบริโภค และการ
อุตสาหกรรม การจ าหน่ายน ้ าดิบน้ี   บริษทั ไดท้  าสัญญาซ้ือขายน ้าดิบกบัลูกคา้ของบริษทั แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  
คือ  นิคมอุตสาหกรรม1   โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป  และอุปโภคบริโภค2  ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา บริษทั 
สูบน ้าจากแม่น ้าบางปะกง และคลองนครเน่ืองเขตส่งผา่นระบบท่อของบริษทั เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าใน
บริเวณบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และส่งต่อไปยงัพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี 

การบริการสูบจ่ายน ้าดิบในแต่ละพื้นท่ีบริการของบริษทั มีดงัน้ี 

1  พืน้ที่ระยอง  
 บริษทัใหบ้ริการผา่นระบบท่อส่งน ้ าสายหลกั 3 เส้น คือ (1)ระบบท่อส่งน ้ าดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ 
(2)ระบบท่อส่งน ้าหนองปลาไหล-มาบตาพุด (3)ระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 โดยระบบ
ท่อส่งน ้ าในพื้นท่ีน้ีใช้พลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ าจากแหล่งน ้ าของกรมชลประทาน คือ อ่างเก็บน ้ าดอก
กราย ผา่นระบบท่อส่งน ้าสายดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล ผา่นระบบท่อส่งน ้ า
สายหนองปลาไหล-มาบตาพุด และระบบท่อส่งน ้าหนองปลาไหลขมาบตาพุด เส้นท่ี 3 ไปยงัสถานียกระดบัน ้ า 
(Head Tank) ท่ีมาบข่า  ก่อนปล่อยลงมาเพื่อส่งน ้ าไปยงัปลายทางให้แก่ลูกคา้ตามแนวท่อส่งน ้ า กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า

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

เอกชน 
2  ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการจ าหน่ายแบบคา้ส่ง (Wholesale) ให้แก่หน่วยงานของรัฐคือ การประปาส่วนภูมิภาค มีบางกรณีเท่านั้นท่ีจ  าหน่ายให้ผูใ้ช้
เพ่ือการอุปโภคบริโภครายอ่ืน เช่น โรงพยาบาลสิริกิต์ิ นิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง สถานีอนามยัมาบข่า เป็นตน้ 
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หลกัของพื้นท่ีน้ีคือ นิคมอุตสาหกรรม รองลงมา ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปและการประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค   

2  พืน้ทีช่ลบุรี 
บริษทั ให้บริการโดยผ่านระบบท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั สายแหลมฉบงั-พทัยา และสาย

แหลมฉบงั-บางพระ   การจ่ายน ้ าในพื้นท่ีน้ีใชน้ ้ าตน้ทุนจาก  3 แหล่ง  ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าหนองคอ้   อ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหลผ่านระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้ และแม่น ้ าบางปะกงผ่านระบบท่อส่งน ้ าบางปะกง-
ชลบุรี ซ่ึงรูปแบบการส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าหนองคอ้เป็นการส่งโดยแรงโนม้ถ่วงและโดยการสูบน ้า  ส าหรับการ
ส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลผา่นระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้ จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการ
สูบส่งน ้ ามายงั Regulating Well ซ่ึงจะปล่อยน ้ าโดยระบบแรงโน้มถ่วงเขา้สู่ระบบท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-
แหลมฉบัง และท่อส่งน ้ าสายแหลมฉบัง-พทัยา ส่วนการส่งน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกงผ่านระบบท่อส่งน ้ า          
บางปะกง-ชลบุรี  ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ าเขา้สู่ระบบท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั และท่อส่ง
น ้าสายแหลมฉบงั-พทัยาต่อไป นอกจากน้ี บริษทั ไดฝ้ากน ้าท่ีส่งมาจากแม่น ้าบางปะกงในช่วงฤดูฝน ไวใ้นอ่าง
เก็บน ้าบางพระและสูบน ้ าท่ีฝากไวจ้ากอ่างเก็บน ้ าบางพระส่งจ่ายให้กบัผูใ้ชน้ ้ าในช่วงฤดูแลง้ ผูใ้ชน้ ้ าหลกัของ
พื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และนิคมอุตสาหกรรม ตามล าดบั 
 ท่อส่งน ้ าหนองคอ้-แหลมฉบงั มีจ านวน  2 สายท่อ วางขนานกนั  โดยเป็นท่อท่ีบริษทัเช่าบริหารจาก
กระทรวงการคลงั  มีความสามารถในการจ่ายน ้ารวม 110 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี 

 
3  พืน้ทีป่ลวกแดง – บ่อวนิ 

พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีรอยต่อของจงัหวดัชลบุรี และอ าเภอปลวกแดง  จงัหวดัระยอง ใกล้กับท่อส่งน ้ า 
หนองปลาไหล-หนองค้อ ซ่ึงก่อสร้างข้ึนโดยกรมโยธาธิการเพื่อสูบส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล 
จงัหวดัระยอง ไปยงัพื้นท่ีชลบุรี  ขณะเดียวกันก็จ่ายน ้ าให้แก่ ผูใ้ช้น ้ าในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวิน ระบบท่อ    
ส่งน ้าน้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล     ผา่นระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล–
หนองคอ้ ไปยงัอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้และเช่ือมต่อเขา้กบัระบบท่อส่งน ้ าหนองคอ้-แหลมฉบงั-บางพระ  ผูใ้ชน้ ้ า
หลกัของพื้นท่ีน้ี คือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) และการประปา
พทัยา (โรงกรองน ้า หนองกลางดง) 
 
4  พืน้ทีฉ่ะเชิงเทรา 

บริษทั ให้บริการส่งจ่ายน ้ าดิบ ผา่นท่อส่งน ้ าดิบฉะเชิงเทรา ระบบท่อส่งน ้ าน้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการ
สูบน ้าจากแม่น ้าบางปะกงบริเวณเหนือเข่ือนทดน ้าบางปะกงของกรมชลประทาน ไปยงัถงัยกระดบัน ้ าก่อนการ
ส่งน ้ าโดยแรงโนม้ถ่วงให้แก่ผูใ้ช้น ้ า และบริษทั ยงัไดรั้บจดัสรรน ้ าดิบจากคลองนครเน่ืองเขต ในปริมาณ 15 
ลา้น ลบ.ม.ต่อปี  เพื่อเป็นแหล่งน ้ าส ารองส าหรับพื้นท่ีฉะเชิงเทราในช่วงฤดูแลง้ นอกจากน้ี บริษทั ยงัมีสระ
ส ารองน ้ าดิบความจุ 2 ลา้น ลบ.ม. ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราและสระส ารองน ้ าดิบความจุประมาณ 7.4 ลา้น 
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ลบ.ม. บริเวณต าบลส านกับก อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัแนวท่อส่งน ้าบางปะกง- ชลบุรี เพื่อใช้
เป็นแหล่งน ้าส ารองส าหรับการจ่ายน ้าในพื้นท่ีฉะเชิงเทราและชลบุรีไดอ้ยา่งเพียงพอในช่วงฤดูแลง้ 

ท่อส่งน ้ าบางปะกง-ชลบุรี สร้างข้ึนเพื่อผนัน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในช่วงฤดูฝน
ประมาณ 5-6 เดือน ไปยงัพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากแหล่งน ้ าในพื้นท่ีชลบุรีมีจ  ากดัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชน้ ้า ระบบท่อส่งน ้าน้ีสามารถสูบส่งน ้าดิบไดปี้ละ 50 ลา้น ลบ.ม. โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบผนัน ้ า
จากแม่น ้าบางปะกงผา่นเขา้ระบบท่อส่งน ้ าดิบพื้นท่ีฉะเชิงเทรา และท่อส่งน ้ าบางปะกง-ชลบุรี ไปยงัระบบท่อ
หนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระโดยตรง และส่วนหน่ึงปล่อยลงสู่อ่างเก็บน ้ าบางพระเพื่อกกัเก็บส ารองไว้
ในช่วงฤดูแลง้ได ้
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แผนภาพที ่2.5 แผนทีแ่สดงระบบโครงข่ายท่อส่งน า้ในจังหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  
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2.6 สิทธิในการประกอบธุรกิจ  
ลักษณะธุรกิจของบริษัท ทั้ งธุรกิจหลักและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เป็นการให้บริการตามสัญญาหรือ

สัมปทานระยะยาวจากหน่วยงานราชการ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทั มีสัญญา/สัมปทานรวมทั้งหนงัสืออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ  ท่ีส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 
1 หนังสืออนุญาตให้ใช้น า้จากแหล่งน า้ของกรมชลประทาน  

บริษทัได้รับอนุญาต จากกรมชลประทานให้ใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าจ  านวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้ า   
หนองคอ้ อ่างเก็บน ้าดอกกราย อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล คลองนครเน่ืองเขต  และอ่างเก็บน ้าบางพระ  

สาระส าคญัของหนงัสืออนุญาต สรุปไดด้งัรายละเอียดในตารางท่ี 2.6 
 

ตารางท่ี 2.6 สรุปรายละเอียดหนงัสืออนุญาตให้บริษทัใชน้ ้าจากแหล่งน ้าของกรมชลประทาน 
หนังสืออนุญาต ผู้อนุญาต/วนัทีล่งนาม ระยะเวลาการอนุญาต รายละเอยีดj 

1. ให้ใชน้ ้าจาก 
อ่างเก็บน ้าดอกกราย 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 18 มกราคม 2555 

- 5 ปีนบัแต่วนัท่ีผูรั้บอนุญาตได้
ลงนามในหนงัสืออนุญาต 
เป็นตน้ไป 
 

- ใหใ้ชน้ ้าไดไ้ม่เกินเดือนละ 9,666,667 ลูกบาศกเ์มตร 
 

2.ใหใ้ชน้ ้าจาก 
อ่างเก็บน ้าหนองคอ้ 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 16 มกราคม 2555 

- ใหใ้ชน้ ้าไดไ้ม่เกินเดือนละ 1,372,500 ลูกบาศกเ์มตร 
 

3. ให้ใชน้ ้าจาก 
อ่างเก็บน ้าบางพระ 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2551 
 

- ให้บริษทัวางท่อน าน ้ ามาฝากและสูบไปใช ้แต่การสูบน ้า  
   ดงักล่าวตอ้งไม่เกินจ านวนน ้ าท่ีน ามาฝากไวใ้นแต่ละปี 
- บริษทัสามารถขอใชน้ ้าเพ่ิมเกินกวา่ปริมาณน ้ าจ  านวนท่ี 
   น ามาฝากไว ้ในกรณีท่ีปริมาณน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้า 
   บางพระมีมาก และไม่กระทบแผนจดัสรรน ้าปกติ 

4.ใหใ้ชน้ ้าจาก 
คลองนครเน่ืองเขต 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2552 

- ใหใ้ชน้ ้าไดไ้ม่เกินเดือนละ 3,000,000 ลูกบาศกเ์มตร โดยมี 
   ระยะเวลาการสูบน ้าระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือน 
   พฤษภาคม เท่านั้น 

5. ให้ใชน้ ้าจาก 
อ่างเก็บน ้าหนองปลา
ไหล 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 

- ใหใ้ชน้ ้าไดไ้ม่เกินเดือนละ 10,000,000 ลูกบาศกเ์มตร 
 

หมายเหตุ : 
j บริษทั ตอ้งช าระค่าน ้ าให้กรมชลประทานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ.2540) ก าหนดคือ อตัราลูกบาศก์เมตรละ 50
สตางค ์
 
2.7 สัมปทานการบริหารและด าเนินกจิการท่อส่งน า้ในภาคตะวนัออก  
บริษทั ได้รับโอนสิทธิการบริหารและการด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในภาคตะวนัออก  จาก
กระทรวงการคลงั โดยมีรายละเอียดของสัญญา  ดงัน้ี 
 
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 23 
 

สรุปสัญญาการบริหารและการด าเนินกจิการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในภาคตะวนัออก 
คู่สัญญา :  กระทรวงการคลงั 

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

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

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

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

การจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทน  

: ภายใน 120 วนั  นบัจากวนัส้ินสุดรอบปีทางการเงินทางบญัชี หรือภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี ทั้งน้ี  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นตน้ไป บริษทั 
ตกลงช าระผลประโยชน์ตอบแทนใหก้ระทรวงการคลงั  ดงัน้ี 
1. บริษทั ตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าให้แก่กระทรวงการ 

คลงัในอตัรา 2 ลา้นบาทต่อปี หรือ 
2. หากในปีใดบริษทั มียอดขายน ้าดิบเกินกวา่ 200 ลา้นบาทต่อปี บริษทั 

จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กบักระทรวงการคลงัในอตัราร้อย
ละ 1 ของยอดขายน ้าดิบ 

  3. นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนตามขอ้ 1 หรือ 2 แลว้ หากในปี
ใดบริษทั มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) เกิน
กวา่ร้อยละ 20 บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (Profit Sharing) 
ให้กบักระทรวงการคลงัเพิ่มอีกในอตัราร้อยละ 15 ของส่วนท่ีเกิน
ร้อยละ 20 

ทั้ งน้ี อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมตามข้อ 1 หรือ 2 เ ม่ือรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในขอ้ 3 จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 6 ของมูลค่าท่ีแทจ้ริง
ท่ีไดมี้การประเมินตามระยะเวลาและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (Real 
Value) ของทรัพยสิ์นท่ีบริษทั เช่าจากกระทรวงการคลงัตามสัญญาน้ี 

 
 
 
 

  



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 24 
 

2.8 สัญญาสัมปทานในกจิการประปา  
1  ประปาสัตหีบ 

1.1) สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหสิ้ทธิเช่าบริหาร และด าเนินการระบบประปาสัตหีบ  
(กปภ.) 

              คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากร 
น ้าภาคตะวนัออก 

วนัท่ีลงนามสัญญา : 28 กรกฎาคม 2543 และแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือ 18 ตุลาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา  : 30 ปี 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการตั้งแต่ 28 กุมภาพนัธ์ 2544 
พื้นท่ีใหบ้ริการ 

  
:  สัตหีบ – บา้น กม. 10 

 บา้นแสมสาร 
 บางเสร่ 

ก าลงัการผลิต : 43,200 ลบ.ม. ต่อ วนั 
      1.2) สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานประปาพทัยา 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากร 
น ้าภาคตะวนัออก 

วนัท่ีลงนามสัญญา : 18 ตุลาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา  : 30 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายน ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 18,000   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2556)  
อตัราค่าน ้าประปา : 16.3202 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2556)  และปรับตามดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปี ส าหรับภาคกลางท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์
 

2  ประปานครสวรรค์ 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายแก่ส านกังานประปา

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

 เทศบาลเมืองหนองปลิง 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 25 
 

 เทศบาลเมืองหนองแบน 
ก าลงัการผลิต : 22,200 ลบ.ม. ต่อ วนั 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 6,450   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2556)    
อตัราค่าน ้าประปา : 13.509 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2556)  และปรับตามดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

 
3  ประปาบางปะกง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายแก่ส านกังานประปา

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

 เทศบาลเมืองท่าสะอา้น 
 เทศบาลเมืองบางววั 

ก าลงัการผลิต : 43,200 ลบ.ม./วนั (ก าลงัการผลิตเดิม 24,000 ลบ.ม./วนั รวมกบั
ท่ีขยายเพิ่มข้ึน 19,200 ลบ.ม./วนั)  

ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 27,000   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2556)    
อตัราค่าน ้าประปา : 11.657  บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2556)  และปรับตามดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์
 

4  ประปาฉะเชิงเทรา 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายแก่ส านกังานประปา

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

 เขตสุวนิทวงศ ์



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 26 
 

ก าลงัการผลิต : 51,600 ลบ.ม. ต่อ วนั 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 27,000   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2556)    
อตัราค่าน ้าประปา : 12.311 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2556)  และปรับตามดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

 
5  ประปาสีชัง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาเทศบาลต าบลเกาะสีชงั อ าเภอเกาะ 

สีชงั จงัหวดัชลบุรี 
คู่สัญญา : เทศบาลต าบลเกาะสีชงั และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากร 

น ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 28 พฤศจิกายน 2543 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี 
สถานะ : เร่ิมจ่ายน ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ สิงหาคม  2547 – 1 กนัยายน 2556  
 
 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   

 
 
: 

และเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2556 ขายโอนสิทธิสัมปทานประกอบ 
กิจการประปาเกาะสีชงัใหก้บัส านกังานเทศบาลต าบลเกาะสีชงั 
เกาะสีชงั 

ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : ไม่มี    
อตัราค่าน ้า : 68.69 บาทต่อ ลบ.ม. เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ทุกๆรอบ 3 ปี 

ของการด าเนินการ 
ก าลงัการผลิต : 250 ลบ.ม. ต่อ วนั 
เทคโนโลย ี

 
: การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลดว้ยระบบ Reversed Osmosis 

6  ประปาพืน้ทีบ่่อวนิ 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาพื้นท่ีบ่อวนิ  เพื่อจ าหน่ายน ้าประปา

ในเขตเทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ  อ าเภอศรีราชา   จงัหวดั
ชลบุรี 

คู่สัญญา : เทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ และบมจ.จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

วนัท่ีลงนามสัญญา  : 30  มีนาคม 2547 
สัญญา/สัมปทาน : สัญญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.บ่อวนิ เพื่อจ าหน่ายน ้า

ในพื้นท่ี อบต.บ่อวนิ 
คู่สัญญา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน และบมจ.จดัการและพฒันา



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 27 
 

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

ต าบลบ่อวนิ ต.บ่อวนิ อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี 
ก าลงัการผลิต : 9,600 ลบ.ม. ต่อวนั  
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : ไม่มี  
อตัราค่าน ้าประปา : อา้งอิงราคาตามสัญญา (แบ่งตามประเภทผูใ้ชน้ ้ า) 

 
7  ประปาเกาะสมุย 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานการประปาเกาะสมุย 

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

น ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 7  กรกฎาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2548  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เกาะสมุย 
ปริมาณขั้นต ่าท่ีตอ้งผลิต : 2,500 ลบ.ม. ต่อวนั  (+/- 10%) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา  : 61.011  บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2556) 
ก าลงัการผลิต : 3,000 ลบ.ม. ต่อ วนั  
เทคโนโลย ี : การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลดว้ยระบบ Reversed Osmosis   

(RO) 
 

      8  ประปาเกาะล้าน 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาเกาะลา้น เพื่อจ าหน่ายน ้าประปาแก่

ประชาชนบนเกาะลา้น  จงัหวดัชลบุรี 
คู่สัญญา : เมืองพทัยา และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค

ตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 17 กนัยายน 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี  
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ กนัยายน 2549  



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 28 
 

พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เกาะลา้น 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : ไม่มี  
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา 

  
: 65.42 บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2556) เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ทุกๆ

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

     9  ประปาระยอง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายใหแ้ก่ กปภ. ท่ี ส านกังาน

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

ต่างๆ 
ก าลงัการผลิต  86,400 ลบ.ม. ต่อ วนั  
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 43,500 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2556) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา 

  
: 11.098 บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2556) 

10  ประปาชลบุรี 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานประปาชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี  
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค  และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 3 มิถุนายน 2552 
ระยะเวลาสัญญา   : 20 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือน เมษายน 2553  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : จงัหวดัชลบุรี 
ก าลงัการผลิต  28,800 ลบ.ม. ต่อ วนั  
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 24,000 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2556) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา  : 10.647 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2556) 

 
 

     



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 29 
 

11  ประปาราชบุรี – สมุทรสงคราม 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาจา้งงานผลิต สูบส่งน ้าประปา บ ารุงรักษาระบบประปา

และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่ บริษทั เอก็คอมธาราจ ากดั 
โครงการเอกชนร่วมลงทุนประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม 

คู่สัญญา : บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
จ  ากดั 

วนัท่ีลงนามสัญญา  : 4  เมษายน  2556 
ระยะเวลาสัญญา   : 6 ปี 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ เมษายน 2556 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 35,400 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2556) 
ค่าจา้งด าเนินการ : 4.955 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2556) 

 
12  ประปาหนองขาม 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.หนองขาม  
คูส่ัญญา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล  

ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 29 ธนัวาคม 2553 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือน มกราคม 2554  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ก าลงัการผลิต      : 1,560  ลบ.ม. ต่อ วนั  
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา 

  
: อา้งอิงราคาตามสัญญา (แบ่งตามประเภทผูใ้ชน้ ้ า) 

2.9 การตลาดและการแข่งขัน 
น ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัและเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการพฒันา

ประเทศ ทั้งดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม บริษทั ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของทรัพยากรน ้ าและไดพ้ยายาม
บริหารการจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออกโดยผา่นระบบท่อส่งน ้ าให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าทั้งในภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม ภายใตท้รัพยากรน ้ า
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั   อีกทั้งการสร้างจิตส านึกในการใช้น ้ าอย่างรู้คุณค่าแก่เยาวชนอนัเป็นพื้นฐานความเขา้ใจ 
ภายใตโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม(CSR) เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื  
 
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 30 
 

1. อุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรน า้ในประเทศไทย  
 การพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรน ้าเป็นภารกิจของหน่วยงานราชการเช่น กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล เป็นตน้  ส่วนการน าน ้ าจากแหล่งน ้ าเพื่อมาใชป้ระโยชน์ในการอุปโภค
บริโภค และอุตสาหกรรม มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค
รับผิดชอบการจดัหาแหล่งน ้ าดิบ และผลิตจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่ผูใ้ช้น ้ าในเขตชุมชนท่ีให้บริการ เทศบาล 
หรือองคก์รบริหารส่วนต าบล  บางแห่งให้บริการผลิตจ าหน่ายน ้ าประปาแก่ประชาชนในเขตปกครองทอ้งถ่ิน 
นั้ นๆ และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับผิดชอบในการจัดหาน ้ าและให้บริการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมท่ีดูแล เป็นตน้ 
 เน่ืองจากการลงทุนในการใหบ้ริการน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ในบางพื้นท่ี ไม่ทนั
กบัความตอ้งการใช้น ้ า  กปภ.จึงไดใ้ห้เอกชนเขา้ร่วมด าเนินการ โดยเอกชนเป็นผูล้งทุนและผลิตน ้ าประปา
จ าหน่ายให้แก่ กปภ. และกปภ. จ าหน่ายต่อให้แก่ผูใ้ชน้ ้ าอีกต่อหน่ึง ปัจจุบนั บริษทัไดท้  าสัญญากบั กปภ.แลว้ 
จ านวน 6 สัญญา 
 ส าหรับธุรกิจน ้ าดิบในภาคตะวนัออกเกิดข้ึนเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจตามนโยบายการพฒันา
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกใหเ้ป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ   
 
2. อุปทานน า้ในประเทศไทย 

ประเทศไทยซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งประเทศรวม 512,870 ตาราง กม. ไดรั้บน ้ าจากฝนในปริมาณปีละประมาณ 
800,000 ลา้น ลบ.ม. โดยน ้ าฝนประมาณร้อยละ 75 จะสูญหายตามระบบของธรรมชาติ เช่น การระเหยเป็นไอ 
ถูกพืชดูดซบัไว ้หรือซึมลงใตดิ้นกลายเป็นน ้ าบาดาล เป็นตน้ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 25 หรือประมาณ 200,000 
ลา้น ลบ.ม. จะไหลลงสู่แม่น ้าล าธารต่างๆ เรียกวา่ น ้าผวิดินหรือน ้าท่า เช่น แหล่งน ้าตามทะเลสาบ แม่น ้ าล าธาร
ต่างๆ เป็นตน้ การน าน ้าจากแหล่งน ้าผวิดินเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์มกัมีปัญหาในช่วงฤดูแลง้ซ่ึงเป็นช่วงท่ีระดบั
น ้าในแม่น ้าต ่า และน ้าทะเลหนุน ดงันั้น จึงมีการสร้างอ่างเก็บน ้า หรือเข่ือนเพื่อกกัเก็บน ้ าผิวดิน จากขอ้มูลของ
กรมชลประทานระบุว่า ณ ปี 2555 ประเทศไทยมีเข่ือน และอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางซ่ึงอยู่ใน  
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมความจุประมาณ 76,002 
ลา้น ลบ.ม.  

นอกเหนือจากแหล่งน ้ าผิวดิน อนัไดแ้ก่ แม่น ้ า ทะเลสาบ และน ้ าท่ีเก็บกกัอยูใ่นอ่างเก็บน ้ าหรือเข่ือน
ต่างๆ แลว้ ยงัมีแหล่งน ้าใตดิ้น หรือ น ้าบาดาล ซ่ึงเป็นน ้าท่ีซึมลงไปในดิน และขงัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเม็ดดิน
หรือชั้นหินกลายเป็นแอ่งน ้าขงัอยูใ่ตผ้ิวโลก โดยแหล่งน ้ าบาดาลท่ีมีขนาดใหญ่ และให้ปริมาณน ้ ามากท่ีสุดใน
ประเทศไทยไดแ้ก่ แหล่งน ้ าบาดาลในภาคกลาง บริเวณท่ีราบลุ่มเจา้พระยาตอนล่าง อยา่งไรก็ตาม การใชน้ ้ า
บาดาลมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ เช่น น ้ าทะเลอาจไหลแทรกซึมเขา้มาในชั้น
บาดาลซ่ึงท าให้น ้ าจืดแปรเปล่ียนเป็นน ้ ากร่อย และน ้ าเค็มในท่ีสุด หรืออาจท าให้เกิดปัญหาแผน่ดินทรุด เป็น
ตน้   ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัน ้ าใตดิ้น ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัน ้ าบาดาลปี พ.ศ. 
2520 ซ่ึงก าหนดให้การขุดเจาะน ้ าบาดาลในเขตน ้ าบาดาล จะต้องขออนุญาตรัฐก่อน และประกาศของ
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กระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 8/2537 ก าหนดเขตน ้ าบาดาลและอตัราค่าน ้ าบาดาล 3.50 บาทต่อ ลบ.ม.
ครอบคลุมทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

ทั้งน้ีในปี 2544 กระทรวงอุตสาหกรรมไดม้อบหมายใหก้รมทรัพยากรธรณีศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหา
แผน่ดินทรุด ซ่ึงไดมี้มติจากภาครัฐให้ด าเนินการทยอยปรับค่าน ้ าบาดาลเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยปรับข้ึน
จาก 3.50 บาท เป็น 8.50 บาท ภายในปี 2546 และหา้มใชน้ ้าบาดาลในพื้นท่ีวกิฤตท่ีมีระบบน ้ าประปาแลว้ตั้งแต่
มกราคมปี 2547 เป็นตน้ไป 
 
3. อุตสาหกรรมการจัดการน า้ในภาคตะวนัออก  

ในอดีต การจดัการทรัพยากรน ้ าในภาคตะวนัออกมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมากมาย เช่นเดียวกบัส่วน
อ่ืนๆ ของประเทศไทย เช่น กรมชลประทานเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองการพฒันาแหล่งน ้ าดิบ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า
ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนเร่ืองการพฒันาท่อส่งน ้ า กรมชลประทานและกรมโยธาธิการเป็น               
ผูก่้อสร้าง แต่ในดา้นการด าเนินการไดม้อบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผูบ้ริหาร  
ท่อส่งน ้าสายดอกกราย-มาบตาพุด และสายมาบตาพุด-สัตหีบ ส่วนท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั และสาย
แหลมฉบงั-พทัยา กรมโยธาธิการเป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การจดัการระบบท่อส่งน ้ าขาดระบบบริหารท่ีมี
ความชดัเจนเก่ียวกบัความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบติัต่างๆ ดงันั้นเม่ือปี 2535 คณะรัฐมนตรี จึงไดมี้มติให ้
กปภ. จดัตั้งบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั ข้ึน เพื่อรับผิดชอบในการจดัการระบบ
ท่อส่งน ้ าดิบซ่ึงครอบคลุมทั้งการพฒันาและการบริหารระบบท่อส่งน ้ าในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เพื่อลด
ความซ ้ าซ้อนของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้การจดัการทรัพยากรน ้ ามีเอกภาพมากข้ึน รายละเอียดสรุปดงั
แผนภาพท่ี 3.1 
แผนภาพที ่3.1 แสดงผู้รับผดิชอบหลกัในการจัดการทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

หนา้ท่ี : พฒันาแหล่งน ้ า/จดัสรรน ้ าใหภ้าคเกษตรกรรมผา่นระบบคลองชลประทาน

กรมชลประทาน

หนา้ท่ี : พฒันาระบบท่อส่งน ้ าดิบ/บริหาร
ระบบท่อส่งน ้ าดิบ

บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากร
น า้ภาคตะวนัออก

จ าหน่ายให้โรงงานและนิคม
อุตสาหกรรม

จ าหน่ายให้เพือ่การอุปโภค
บริโภค
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4. อุปทานน า้ในภาคตะวนัออก  
แหล่งน ้าผวิดิน 

ปัจจุบนั  พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก มีการพฒันาอ่างเก็บน ้ าท่ีส าคญัๆ แลว้จ านวน 15 แห่ง ซ่ึง
จากขอ้มูลล่าสุด อ่างเก็บน ้ า 15 แห่งดงักล่าวมีความจุรวมประมาณ 1,199.59 ลา้น ลบ.ม. และมีปริมาณน ้ าท่ี
สามารถใชง้านไดป้ระมาณ  1,520.05 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 แหล่งน ้าในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 

แหล่งน ้า จงัหวดั 
ความจุ 

(หน่วย : ล้านลบ.ม.) 

ปริมาณน า้ที่สามารถใช้งานได้เฉลีย่ 
Average Draft Rate 

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

รวม  1,199.59 1,520.05 
ท่ีมา : กรมชลประทาน 
หมายเหตุ : 
1. ปัจจุบนั อ่างเก็บน ้าหนองคอ้และอ่างเก็บน ้าดอกกรายจ่ายน ้าส าหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมเท่านั้น เน่ืองจากในพ้ืนท่ีหนองคอ้ไม่มี
การใชน้ ้าเพ่ือการเกษตร ส่วนในพ้ืนท่ีดอกกรายใชน้ ้าจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหลเพ่ือจ่ายให้แก่การเกษตรแทน  
2.ปริมาณน ้าท่ีสามารถใชง้านไดต่้อปี เป็นปริมาณโดยเฉล่ีย ทั้งน้ี ตวัเลขดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้ าท่ีเพ่ิมเติมจากน ้าฝน
และแหล่งน ้าตน้ทางในแต่ละปี อยา่งไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมถึงปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้าท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงสามารถน ามาใชง้านไดเ้พ่ิมเติม 

 
จากขอ้มูลแหล่งน ้าขา้งตน้ กรมชลประทานมีแผนการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้าท่ี

เพิ่มข้ึนในอนาคต ส าหรับพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อีก 10 แห่ง ความจุรวมประมาณ 241.09 
ลา้น ลบ.ม. และมีปริมาณน ้าท่ีสามารถใชง้านได ้300.90 ลา้น ลบ.ม. ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 แผนพฒันาแหล่งน ้าพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

แหล่งน ้า จงัหวดั 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 

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

ระยะเวลา 
การก่อสร้าง 

เร่ิม แล้วเสร็จ 
1. อ่างเก็บน ้ าคลองกะพง  ฉะเชิงเทรา 27.50 26.00 2557 2560 
2. อ่างเก็บน ้ าหว้ยกรอกเคียน  ฉะเชิงเทรา 19.20 16.00 2557 2559 
3. อ่างเก็บน ้ าบา้นหนองกระทิง  ฉะเชิงเทรา 15.00 13.00 2557 2559 
4. อ่างเก็บน ้ ามาบหวายโสม  ชลบุรี 6.43 8.00 2558 2560 
5. อ่างเก็บน ้ าหว้ยไขเ่น่า ชลบุรี 1.61 8.00 2558 2559 
6. อ่างเก็บน ้ ากระแสร์ ชลบุรี 15.00 15.00 2559 2560 
7.   อ่างเก็บน ้ าคลองหลวง ชลบุรี 98.00 112.00 2553 2560 
8. อ่างเก็บน ้ าคลองโพล ้ ระยอง 40.00 70.00 2558 2560 
9. อ่างเก็บน ้ าคลองมะเฟือง ระยอง 0.85 2.10 2559 2560 

10. อ่างเก็บน ้ าคลองน ้ าเขียว ระยอง 17.50 30.80 2559 2560 
รวม  241.09 300.90   

ท่ีมา : ส านกัชลประทานท่ี 9 กรมชลประทาน 

 
แหล่งน ้าใตดิ้น  

ส าหรับแหล่งน ้าใตดิ้นในภาคตะวนัออกมีค่อนขา้งจ ากดั ทั้งน้ีจากขอ้มูลการขดุเจาะบ่อบาดาลโดยกรม
โยธาธิการในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และสระแกว้ พบว่า บ่อบาดาลส่วนใหญ่จะ
สามารถสูบน ้ าไดใ้นอตัรา 2.5-7.0 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ซ่ึงพอเพียงส าหรับอุปสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ทอ้งถ่ินเท่านั้น นอกจากน้ี น ้ าใตดิ้นในหลายบริเวณพบวา่มีปัญหาเร่ืองสารคลอไรด์สูง อนัเป็นผลมาจากการท่ี
น ้ าทะเลถูกกกัเก็บไวใ้นชั้นดินตะกอนตั้งแต่อดีต และบางส่วนมีการแทรกตวัของน ้ าทะเลเน่ืองจากการสูบน ้ า 
ใตดิ้นมากเกินไป ส่งผลให้แหล่งน ้ าใตดิ้นในภาคตะวนัออกมีขอ้จ ากดัทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจนไม่
สามารถพฒันาเป็นแหล่งน ้าหลกัได ้
 
5. แนวโน้มการจัดการทรัพยากรน า้ของภาคตะวนัออก  

ความตอ้งการใช้น ้ าในภาคตะวนัออกยงัมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเป็นผลจากการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ   ทั้งดา้นการส่งเสริมการลงทุนและแผนพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ระยะท่ี 2 (ปี 
2538-2543) ซ่ึงรัฐบาลก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการพฒันาพื้นท่ีตอนใน ห่างจากชายฝ่ังทะเลตะวนัออก
ต่อเน่ืองจากการพฒันาระยะท่ี 1 ดงันั้นแนวโน้มการจดัการทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออกจึงมีลกัษณะการ
เช่ือมโยงแหล่งน ้าจากพื้นท่ีลุ่มน ้าอ่ืนๆ อาทิ  ลุ่มน ้าเจา้พระยาตอนล่าง ลุ่มน ้าจงัหวดัจนัทบุรี เขา้มาเสริมอุปสงค์
การใช้น ้ า ท่ี เพิ่ม ข้ึน  รวมทั้ งให้ความส าคัญกับการจัดสรรน ้ าอย่างสมดุลและมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ตลอดจนมีแนวโน้มการจัดการด้านอุปสงค์มากข้ึน 
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(Demand Side Management)  รวมถึง การจดัเตรียมการบริหารแหล่งน ้ าในกรณีเกิดภยัแล้ง(Drought  
Management) เพื่อใชป้ระสานงานกบัหน่วยราชการ และลูกคา้ในการใชน้ ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
6.  อุปสงค์น า้ในประเทศไทย  

การใชน้ ้าในประเทศไทย นอกจากจะใชเ้พื่อความจ าเป็นในการด ารงชีพของมนุษยแ์ลว้ ยงัมีการใชน้ ้ า
เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต และเพื่อกิจกรรมในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
ท่องเท่ียว และสันทนาการต่างๆ เป็นตน้ ความตอ้งการใชน้ ้ าในประเทศเพิ่มปริมาณสูงข้ึนเร่ือยๆ ตามการเพิ่ม
ของจ านวนประชากร การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยสามารถแบ่งความ
ตอ้งการใชน้ ้าออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 

1) ความตอ้งการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
เป็นการใช้น ้ าเพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น น ้ าด่ืม การเตรียมอาหาร ซักลา้ง ท าความสะอาด 

เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากความตอ้งการจะเพิ่มข้ึนตามจ านวนประชากรของประเทศแลว้ อตัราการใชน้ ้ าต่อบุคคลยงั
แปรผนัไปตามสภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพ โดยอตัราการใชน้ ้ าในชุมชนเมืองจะ
มีมากกวา่ชนบท และในชุมชนท่ีมีสภาพทางดา้นเศรษฐกิจดีจะมีการพฒันาการทางดา้นอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกของครอบครัวท าให้อตัราการใช้น ้ าอยู่ในเกณฑ์สูง ดงัจะเห็นได้จากสถิติการใช้น ้ าของผูใ้ช้น ้ า ในปี 
2555 ของการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และส่วนของพื้นท่ีให้บริการ ส านักงานการประปาเขต 1 
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการในภาคตะวนัออก ท่ีแสดงไวด้งัตารางท่ี 6.1 และ 6.2 
 
ตารางท่ี 6.1 สถิติการใชน้ ้าการประปาส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ 

จ านวนประปา 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

จ านวนผูใ้ชน้ ้า 
(ราย) 

รวมปริมาณการผลิต 
(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 

ความตอ้งการน ้าดิบ 
(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 

231 356  3,462,466 1,528,500,546 1,699,060,402 

 
ตารางท่ี 6.2 สถิติการใชน้ ้าการประปาส่วนภูมิภาค พื้นท่ีใหบ้ริการส านกังานการประปาเขต 1 

จ านวนประปา 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

จ านวนผูใ้ชน้ ้า 
(ราย) 

รวมปริมาณการผลิต 
(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 

ความตอ้งการน ้าดิบ 
(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 

22 16  574,932 274,791,981 305,221,882 

ท่ีมา:  http://.wr.pwa.co.th  กองพฒันาแหล่งน ้ าการประปาส่วนภูมิภาค 

2) ความตอ้งการใชน้ ้าในภาคอุตสาหกรรม  
การใช้น ้ าในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะใช้ในขบวนการผลิต การหล่อเย็น การท าความสะอาด 

และการก าจดัของเสีย การเพิ่มข้ึนของความตอ้งการใช้น ้ าเพื่ออุตสาหกรรมจะข้ึนอยู่กบัสภาวะการเติบโต
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ทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั ทั้งน้ีอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะตอ้งการใช้น ้ าในปริมาณท่ีแตกต่างกนั เช่น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม ส่ิงทอ อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เหล่าน้ีจะ
มีความตอ้งการใช้น ้ าสูงมาก โดยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาความตอ้งการใช้น ้ าในส่วนน้ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว
เน่ืองจากการขยายตวัทางอุตสาหกรรมของประเทศ 

3) ความตอ้งการใชน้ ้าในภาคเกษตรกรรม  
การใช้น ้ าในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย จะเป็นการใช้น ้ าท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด คือประมาณ 

ร้อยละ 90 ของปริมาณน ้ าทั้ งหมด เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจซ่ึงอาศัย
การเกษตรเป็นหลกั น ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้ในการท านาขา้ว ท าสวน บ่อเล้ียงปลา การปลูกผกั
ผลไม ้การปศุสัตว ์และฟาร์มเล้ียงกุง้ ประมาณการวา่ร้อยละ 25 ของน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรกรรมน้ี จะไหลกลบั
สู่ระบบน ้าตามธรรมชาติอีกคร้ังหน่ึง 
 
7.อุปสงค์น า้ในภาคตะวนัออก  

จากผลการศึกษาของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามโครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนหลกัการพฒันาและ
จดัการทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออกของกรมชลประทาน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 พบว่าการใช้น ้ าในลุ่มน ้ า
ชายฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีในเขตจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแกว้ มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2539-2559 โดยคาด ปริมาณการใช้น ้ ารวม  
ปี 2559 ทั้งส้ิน 6,593.5 ลา้น ลบ.ม. แบ่งเป็น การใชน้ ้ าเพื่อการเกษตร  5,649.5 ลา้น ลบ.ม. การใชน้ ้ าอุปโภค
บริโภค-การท่องเท่ียว  373.1 ลา้น ลบ.ม. และการใชน้ ้ าอุตสาหกรรม 570.9 ลา้น ลบ.ม. โดยปริมาณสัดส่วน
ความตอ้งการใชน้ ้ามาจาก ภาคการเกษตร เป็นหลกั อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาจาก อตัราการเจริญเติบโตของแต่
ละภาคส่วน พบว่า ภาคอุตสาหกรรมยงัคงเป็นส่วนท่ีมีอตัราเติบโตสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี 
เน่ืองจากนโยบายการก าหนดเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวนัออก เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก และนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบงั เป็นตน้ จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อเน่ืองให้มีการขยายตวัของชุมชนออกไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียงมาก
ข้ึน ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ ้าของภาคการอุปโภคบริโภคขยายตวัดว้ยเช่นกนั 
 
ตารางท่ี 7.1 แสดงปริมาณความตอ้งการใชน้ ้าในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 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 
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จงัหวดั ประเภท 
ปี 2539 ปี2549 ปี 2559 

ลา้น ลบ.ม. % ลา้น ลบ.ม. % ลา้น ลบ.ม. % 
 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  โครงการศึกษาเพ่ือจดัท าแผนหลกัการพฒันาและจดัการทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ปัจจยัหลกั ท่ีส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมในภาคตะวนัออกมีการขยายตวั มีดงัน้ี  
(ก)  นโยบายของรัฐในการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ในระยะท่ีผ่านมารัฐบาล ได้

ด าเนินการตามแนวทางการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ระยะท่ี 1 โดยมีเป้าหมายหลกัในการพฒันา
พื้นท่ีบริเวณแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และพื้นท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ควบคู่ไปกบัการพฒันาท่าเรือน ้าลึก ตลอดจนพฒันาชุมชนใหม่เพื่อรองรับแรงงานและประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน 
อีกทั้งยงัครอบคลุมถึงการพฒันาเมืองให้เป็นศูนยก์ลางต่างๆ เช่น จงัหวดัชลบุรี เป็นศูนยก์ลางภูมิภาคในเชิง
ธุรกิจการคา้ พื้นท่ีแหลมฉบงัเป็นเมืองท่าสมยัใหม่ พื้นท่ีพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียวและศูนย์พาณิชย์ พื้นท่ี      
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มาบตาพุดเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสมยัใหม่ของประเทศ และจงัหวดัระยองเป็นศูนยบ์ริการ ฐานการศึกษา 
และศูนยว์จิยัดา้นเทคโนโลยี ในขณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นท่ีรองรับ บุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน
และขนส่งทางอากาศ  เป็นตน้ 

(ข)  การส่งเสริมการลงทุน  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้แบ่งเขตการส่งเสริมการลงทุนเป็น 3 เขต โดยให้สิทธิและ

ประโยชน์สูงสุดแก่โครงการท่ีประกอบการหรือตั้งโรงงานในเขต 3 เพื่อสนบัสนุนการกระจายอุตสาหกรรม
ไปสู่ภูมิภาคยิง่ข้ึน ส าหรับพื้นท่ีให้บริการของบริษทั ซ่ึงอยูบ่ริเวณจงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ถูกจดั
อยูใ่นเขต 2 โดยมีนโยบายในการผลกัดนั และกระตุน้เศรษฐกิจในภาคตะวนัออกอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในปี 2555
ไดอ้นุมติัโครงการทั้งส้ิน 679 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 336,610 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนถึงร้อยละ 
94  ของมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนของทั้งภาคตะวนัออก 
 
8. ภาวะการแข่งขัน  

การประกอบธุรกิจพฒันาระบบท่อส่งน ้าและจดัจ าหน่ายน ้ าดิบให้กบัผูใ้ชน้ ้ าทั้งภาคอุตสาหกรรม และ
อุปโภคบริโภค ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของบริษทั ในปัจจุบนั ไม่มีคู่แข่งขนัรายใหญ่ อีกทั้งโอกาส
ท่ีจะเกิดคู่แข่งขนัทางตรงข้ึนในอนาคตก็มีโอกาสเป็นไปไดน้อ้ยเช่นกนั เน่ืองจากบริษทั ไดรั้บอนุญาตให้ใชน้ ้ า
จากอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ของกรมชลประทานไวก่้อน ส่วนแหล่งน ้ าอ่ืนๆ ท่ีพอจะใช้ทดแทนกนัได ้เช่น บ่อ
บาดาล ก็มีขอ้จ ากดัทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ี อุปสรรคส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ี
จะเขา้มาในอุตสาหกรรมน้ี ก็คือ การลงทุนในธุรกิจขนส่งน ้ าทางท่อส่งน ้ า ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ทั้งท่ีเป็นค่าท่อ
ส่งน ้า ค่าสถานีสูบน ้า การส ารองแหล่งน ้า อีกทั้งการวางท่อเพื่อให้บริการกบัผูใ้ชน้ ้ ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งวาง
ท่อผ่านท่ีสาธารณะ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ มิฉะนั้นแล้ว
ผูป้ระกอบการจะตอ้งเช่าหรือซ้ือท่ีดิน เพื่อใช้ส าหรับวางท่อซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนโครงการสูงมาก ด้วยเหตุน้ี
บริษทั ซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงมีความไดเ้ปรียบในดา้นความร่วมมือท่ีไดรั้บจากหน่วยงานของ
รัฐบาล เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวง เป็นตน้  

ในบางพื้นท่ีผูป้ระกอบการบางรายอาจมีการจดัหาน ้าดิบจากเอกชนรายยอ่ยอ่ืนๆ ในพื้นท่ี เพื่อเป็นการ
บริหารความเส่ียง และลดภาระการลงทุนแหล่งน ้ าส ารองของตนเองไดบ้า้ง แต่เอกชนรายยอ่ยอ่ืนๆ มีขอ้จ ากดั
ในการเพิ่มปริมาณน ้ าดิบจ าหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นการขอใชน้ ้ าจากกรมชลประทาน 
และแหล่งน ้ามีปริมาณจ ากดั  

อยา่งไรก็ดี บริษทั อาจมีคู่แข่งทางออ้มได ้ดงัน้ี 
 1)  ลูกคา้ของบริษทั อาจมีแหล่งน ้ าทดแทนหรือแหล่งน ้ าส ารองอ่ืน เช่น การน าน ้ าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดั
แลว้กลบัมาใช ้(Recycle) การขดุบ่อบาดาล หรือการขดุสระเก็บน ้า เป็นตน้ 
 2)  การซ้ือน ้ าจากรถน ้ าของเอกชน แต่น ้ าดงักล่าวมีราคาสูงถึงประมาณ 30-40 บาท/ลูกบาศก์เมตร 
รวมทั้งสามารถใหบ้ริการในปริมาณท่ีค่อนขา้งจ ากดั 
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 3)  การสูบน ้ าโดยตรงจากแหล่งน ้ าธรรมชาติซ่ึงสามารถสูบน ้ าไปใช้ไดเ้ฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
เน่ืองจากในช่วงฤดูแล้งปริมาณน ้ าท่ีท าให้จะลดต ่าลง และบางพื้นท่ีจะมีน ้ าทะเลหนุน ท าให้น ้ าในแม่น ้ า        
ล าคลองไม่สามารถน าไปใชง้านได ้
 
9. กลยุทธ์ทางการตลาด  
 ก   กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษทั ก าหนดแผนกลยุทธ์ในดา้นต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี
จะพฒันา และบริหารระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวนัออก และเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการใช้น ้ าในพื้นท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างพอเพียง ประกอบกบัให้การด าเนินงานของบริษทั สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีแผนกลยทุธ์หลกั ดงัน้ี 

 
ด้านการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้า 

ในปี 2556  บริษทั ยงัคงปรับปรุงการให้บริการลูกคา้อย่างต่อเน่ืองผา่นกระบวนการรับฟังเสียงของ
ลูกคา้ (Voice of Customer)   โดยรับฟังเสียงทั้งลูกคา้ปัจจุบนั และ ในอนาคต จากระบบสารสนเทศและขอ้
ร้องเรียน ผ่านแผนการเยี่ยมเยี่ยนลูกค้า การส ารวจความพึงพอใจ และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์
(Customer Relationship Management : CRM เพื่อน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดม้าปรับปรุงการให้บริการไดต้รง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Customer need) โดยครอบคลุมทั้งหมดดว้ยกนั 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ด้านการรักษาเสถียรภาพระบบสูบและจ่ายน ้า  Reliability) ได้มีการจดัล าดบัความส าคญัของ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ ความพร้อมของเคร่ืองจกัร โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ Class A (มีความส าคญั
สูง)  Class B (มีความส าคญัปานกลาง) และ Class C (มีความส าคญัปกติ)  เพื่อใชก้ าหนดเกณฑ์การซ่อมแซม
ตามล าดบัความส าคญัของสถานีและอุปกรณ์  รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพของระบบโครงข่ายท่อส่งน ้า และ 
แหล่งน ้าของบริษทั โดยมีโครงการลงทุนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

 โครงการเพิ่มศกัยภาพระบบจ่ายน ้ าแหลมฉบงั (บางพระ) มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถของ
ระบบสูบจ่ายน ้าใหแ้ก่พื้นท่ีชลบุรี สามารถส่งน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าไดอ้ยา่งเพียงพอ ลดการพึ่งพาน ้ าจากพื้นท่ีระยอง
และเพิ่มเสถียรภาพในการสูบจ่ายน ้าใหม้ัน่คงมากข้ึน 
  โครงการพฒันาสระเก็บน ้าดิบคลองทบัมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มแหล่งน ้าตน้ทุนของบริษทั รองรับ
ความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง  

2. ด้านผลิตภัณฑ์  Products) มีการก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมในการให้บริการตามระดบั SLA โดยเนน้
ดา้นแรงดนัน ้ าและคุณภาพน ้ า พร้อมกบัจดัท า Work Procedure ในระบบบริหารคุณภาพ (ISO)  เพื่อแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทนัทีท่ีระบบควบคุมแบบรวมศูนย ์( Control Center )  มีการแจง้เตือนข้ึนมา  

3. ด้านการบริการ  Services)  มีการยกระดบัเกณฑ์ความพึงพอใจในการให้บริการให้สูงข้ึน และ
จ าแนกกลุ่มการให้บริการตามปริมาณการใชน้ ้ าดิบ เพื่อให้บริการไดร้วดเร็วตรงตามความส าคญัอยา่งเร่งด่วน
มากข้ึน และ  
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4. ด้านประชาสัมพันธ์  Information) มีการจดัท าขอ้มูลข่าวสารส่งให้ลูกคา้ตามระดบัลูกคา้ โดยมี
ความถ่ีในการส่งแตกต่างกนั (Weekly, Monthly, Quarterly) มีการปรับปรุงฐานขอ้มูลลูกคา้ (Information 
Customize Report) เพื่อส่งขอ้มูล Customize Report, Water Quality, Water situation, News Letter ให้ตรงตาม
ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มลูกคา้มากข้ึน 

 
ด้านระบบการบริหารคุณภาพ 

บริษทั ไดน้ าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาประยกุตใ์ชภ้ายในองคก์ร เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษทั ท่ีวา่ “จดัสรรน ้ าสู่ผูใ้ช ้มัน่ใจในบริการ คุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม” โดย
บริษทั ไดด้ าเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษทั (Bureau Veritas Certification 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงไดรั้บการรับรองโดย United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซ่ึงเป็นองคก์ร
ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติท่ีมีส านกังานใหญ่อยูใ่นประเทศสหราชอาณาจกัร และถือวา่เป็นบริษทั
น ้าแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บรองคุณภาพ ISO 9001:2000 

บริษทั ได้รับการรับรองระบบคุณภาพครอบคลุมระบบงานต่างๆ ทั้งงานด้านการตรวจสอบ การ
วางแผนธุรกิจ การบริหาร การจดัการ การปฏิบติัการ รวมทั้งการเงินและพสัดุ แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยง
ระบบขอ้มูลภายในองคก์ร ซ่ึงท าใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีบริษทั ยงัไดรั้บ
การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของบริษทั มีการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี และไม่พบปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงานของบริษทั 

 
ด้านการขยายพืน้ทีก่ารให้บริการ 

บริษทั ไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และขยายการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อขยายพื้นท่ี
การให้บริการให้ทัว่ถึง และเพียงพอต่อความตอ้งการใช้น ้ าในพื้นท่ีความรับผิดชอบของบริษทั โดยศึกษาถึง
ความตอ้งการใชน้ ้าในแต่ละพื้นท่ีเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นการลงทุน ทั้งดา้นการปรับปรุงและขยาย
ระบบท่อส่งน ้ าท่ีมีอยู่เดิมและการพฒันาระบบท่อส่งน ้ าใหม่ อาทิ โครงการวางท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-     
มาบตาพุด เส้นท่ี 3 ซ่ึงโครงการขยายระบบท่อส่งน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมจะท าให้การจ่ายน ้ าในพื้นท่ีระยองมีศกัยภาพใน
การสูบจ่ายเพิ่มข้ึน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบส่งน ้ าและการควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นการผลิต บริษทั ไดป้รับปรุง
ระบบสูบน ้าและวธีิการส่งน ้าอยูเ่สมอ เช่น 

1.  ปรับปรุงระบบสูบส่งน ้าใหส้ามารถสูบน ้าจากอ่างเก็บน ้ าดอกกรายไปถึงปลายทางท่ีสัตหีบได ้โดย
ไม่ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูบน ้ าข้ึนไปสถานียกระดบัน ้ าท่ีมาบตาพุด ท าให้สามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า
ไดอ้ยา่งมาก เป็นตน้ 

2.  บริษทั ไดจ้ดัให้มีระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) อย่างต่อเน่ือง โดยมี
ทีมงานท่ีคอยตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบการสูบส่งน ้ าอยา่งสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัการสึกกร่อนของระบบท่อ 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ประตูน ้า และมาตรวดัน ้า เป็นตน้ 
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3.  ติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองท่ีสถานีสูบน ้าดอกกราย ท าใหส้ามารถสูบจ่ายน ้าไดต่้อเน่ืองแมไ้ม่มี
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าในช่วง Peak load ไดจ้  านวนมากในกรณีท่ี
ตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงต ่ากวา่ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าดว้ย 
 
 ข   ข้อได้เปรียบของบริษัท เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขัน    

จากการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติจดัตั้งบริษทัเพื่อใหเ้ป็นผูด้  าเนินการพฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้ าสาย
หลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก  ท าให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการใชน้ ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าของ
กรมชลประทาน ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าส่วนใหญ่ของภาคตะวนัออก เพื่อจ าหน่ายให้แก่การอุปโภคบริโภคและการ
อุตสาหกรรม  อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ฒันาการด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั พร้อม
ดว้ยสั่งสมประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ กรณีวิกฤตภยัแลง้ในปี 2548  ปัญหาทางการเงิน  จนเกิดเป็น
ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการน ้ าและการเงิน  ได้รับความเช่ือถือและไวว้างใจจากลูกค้า ชุมชน   
นกัลงทุน โดยทั้งหมดช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของบริษทั ในการขยายงานไดดี้กวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ 
สรุปขอ้ไดเ้ปรียบหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทั 
1.   เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งโดยภาครัฐ 
2.  ไดรั้บความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ เช่น การวางท่อ การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษา เป็นตน้ 
3.  มีประสบการณ์ท่ียาวนาน ความน่าเช่ือถือ  ตลอดจนความเช่ียวชาญ  จากการเป็นเอกชนรายแรกท่ีด าเนิน
ธุรกิจสูบส่งน ้าดิบ 
4. มีแหล่งน ้าท่ีแน่นอนและเพียงพอเพื่อป้อนใหก้บัผูใ้ชน้ ้ าท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
5.  มีระบบการบริหารและควบคุมการจ่ายน ้าท่ีแม่นย  าและทนัสมยั สามารถควบคุมปริมาณน ้ าสูญเสียในระบบ 
รวมทั้งสามารถควบคุมการสูบจ่ายน ้าใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ า 
6.  มีฐานการตลาดขนาดใหญ่ 
7.  มีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
8.  มีศกัยภาพสูงในการขยายงาน 
 
 ค   นโยบายราคา   

บริษทั มีนโยบายก าหนดอตัราค่าน ้ าดิบเพื่อสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการ โดยการค านวณหา
อตัราค่าน ้าของบริษทั ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
1  การค านวณหาอตัราค่าน า้เฉลีย่ 

บริษทั ก าหนดอตัราค่าน ้ าดิบแยกเป็นรายโครงการ โดยจะค านวณจากตน้ทุนท่ีแท้จริงของแต่ละ
โครงการซ่ึงประกอบด้วย เงินลงทุนโครงการ ตน้ทุนค่าน ้ าดิบ ตน้ทุนในการด าเนินงาน ค่าเช่า รวมทั้งเงิน
ลงทุนในระบบท่อส่งน ้าในอนาคต   นอกจากน้ี ครม.มีมติ  (6 สิงหาคม 2539) ให้บริษทั พิจารณารวมค่าลงทุน
ในการบ าบดัน ้ าเสียเป็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงด้วย   อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เร่ิมด าเนินการจนถึงปัจจุบนั ยงัไม่มี
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รายจ่ายในดา้นน้ีเกิดข้ึน บริษทั จึงยงัมิไดร้วมตน้ทุนดงักล่าว  ซ่ึงในอนาคต บริษทัจะไดพ้ิจารณาด าเนินการใน
ดา้นน้ีต่อไป เพื่อใหเ้กิดการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
อตัราค่าน ้าเฉล่ียซ่ึงค านวณจากตน้ทุนท่ีแทจ้ริงขา้งตน้ โดยแยกพิจารณา เป็น 2 วธีิ คือ  

1.1)  ตน้ทุนส่วนเพิ่มโดยเฉล่ีย (Average Incremental Cost หรือ AIC) วิธีน้ีเป็นการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการท่ีอตัราส่วนลดประมาณร้อยละ 15 แล้วน ามาค านวณหา
ค่าเฉล่ียต่อหน่วยปริมาณน ้ าดิบท่ีจ าหน่ายในรอบระยะเวลา 30 ปี จากนั้น น าค่า AIC ท่ีไดม้าบวกส่วนเพิ่ม 
(Mark-up) อีกร้อยละ 20 จะไดอ้ตัราค่าน ้าเฉล่ียส าหรับกรณีท่ี 1.1 
1.2)  อตัราผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุ้น (Equity Internal Rate of Return) 
ค านวณอตัราค่าน ้ าเฉล่ียจากกระแสเงินสดสุทธิของตน้ทุนท่ีแท้จริงของโครงการ และรายรับจากการ
จ าหน่ายน ้ าดิบในรอบระยะเวลา 30 ปี ท่ีให้อตัราผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุ้น
ของโครงการ มีค่าประมาณร้อยละ 15 ต่อปี 

2  การก าหนดอตัราค่าน า้ 
จากแนวโน้มความต้องการใช้น ้ าท่ีเพิ่มสูงข้ึน จากการใช้น ้ าภาคอุตสาหกรรม และการใช้น ้ าภาค

อุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต่อนโยบายการก าหนดอตัราค่าน ้ าในระยะยาว บริษทั จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ทบทวนนโยบายการก าหนดอตัราค่าน ้า สรุปผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงนโยบายราคา ดงัน้ี 
 

1. นโยบายราคาปี 2549  2. ผลกระทบ  3. นโยบายราคาปี 2551 
1.1 แบ่งอตัราค่าน ้ าตามพ้ืนท่ีจ่าย

น ้ า 
1.2 ก า ห น ด อั ต ร า ค่ า น ้ า

ภาคอุตสาหกรรมให้มีราคา
สู ง ก ว่ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค   
(Cross Subsidize) 

 2.1 ป ริม าณการ ใช้น ้ า ดิบ เ พ่ื อก า ร
อุปโภคบริโภคมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

2.2 โค ร ง ข่ า ย ท่ อ ส่ งน ้ า เ ช่ื อ ม โ ย ง
ติดต่อกัน ท าให้ทุกพ้ืนท่ีมีต้นทุน
การสูบส่งน ้ าเฉล่ียเท่ากนั 

2.3 การจ่ายน ้ าตามแรงโน้มถ่วงของ
โลก มีอตัราส่วนน้อยลง มีการสูบ
ส่งน ้ าขา้มพ้ืนท่ีมากข้ึน 

2.4 ค่าใชจ่้ายในการเก็บน ้ าส ารอง/สูบ
จ่าย เ พ่ิม สูง ข้ึน  เ ช่น อ่าง เ ก็บน ้ า
บางพระ,สระส ารองน ้ าดิบส านกับก 

 1.1 ทุ ก พ้ื น ท่ี ใ ช้ อัต ร า ค่ า น ้ า
เดียวกนั ตามประเภทธุรกิจ 

1.2 แบ่งโครงสร้างราคาตาม
ประเภทการใชน้ ้ า 

 
ส าหรับปี 2555 บริษทั ได้ทบทวนการก าหนดราคาค่าน ้ าดิบ พบว่า ตน้ทุนในการด าเนินการสูบส่ง   

น ้ าดิบไดเ้พิ่มสูงข้ึนหลายประการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคตน้ทุนจากการเพิ่มศกัยภาพแหล่งน ้ า ตน้ทุนจากการส ารองน ้ าดิบเพื่อป้องกนัปัญหาการขาดแคลนน ้ า 
โดยคณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบให้น าโครงสร้างอตัราค่าน ้ าดิบท่ีประกาศตั้งแต่ปี 2551 ส าหรับปี 2553-
2555 ท่ีเคยชลอไว ้น ากลบัมาใชใ้หม่ส าหรับปี 2555-2557 ดงัแสดงในตารางท่ี 9.1 
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ตารางท่ี9.1  โครงสร้างอตัราค่าน ้า 

ประเภทผู้ใช้น า้ 
อตัราค่าใช้น า้  บาท/ลบ.ม.  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. อุปโภคบริโภค 10.00 10.50 11.00 

2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 10.00 10.50 11.00 

3. สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 11.00 11.50 12.00 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 12.00 12.50 13.00 
หมายเหตุ  
1. การก าหนดประเภทผูใ้ชน้ ้า 
             ประเภท  1  :  อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ กิจการท่ีใชน้ ้าดิบ เพ่ือผลิตน ้าประปาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หน่วยงานราชการ 
รวมถึงชุมชนท่ีขาดแคลนน ้าสะอาด 
             ประเภท   2   :  นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนิคม
อุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน รวมถึงผูใ้ชน้ ้าเดิม ซ่ึง กนอ. / กรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุญาตให้ใชน้ ้าดิบก่อนการ
ด าเนินงานของบริษทั 
 ประเภท  3  :  สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ท่ี
ด าเนินการโดยเอกชนเท่านั้น ไม่ไดร่้วมด าเนินงานกบั กนอ. ตามผูใ้ชน้ ้าประเภท 2 
 ประเภท  4 : โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ผูใ้ชน้ ้าตามประเภท 3 
2.  อตัราค่าน ้าตามประกาศฉบบัน้ี ใชส้ าหรับผูใ้ชน้ ้าท่ีรับน ้าดิบจากบริษทั อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือนเท่านั้น หากผูใ้ชน้ ้าหยดุรับน ้าจากบริษทั เกินกวา่ 
2 เดือนต่อปี หรือรับน ้าไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณน ้ าจดัสรรท่ีไดรั้บ หรือปริมาณท่ีตกลงไวใ้นแต่ละปี บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกสญัญาซ้ือขาย
น ้าดิบ หรือคิดอตัราค่าน ้าดิบตามท่ีเห็นวา่สมควร  
3.  การซ้ือขายน ้าดิบส าหรับผูข้อใชน้ ้าท่ีไม่ไดท้  าสญัญากบับริษทั ไวก่้อน รวมถึงผูใ้ชน้ ้าท่ียกเลิกสญัญาไปแลว้ตามขอ้ 3 บริษทั ถือวา่เป็นผูข้อใชน้ ้า
ดิบชัว่คราว ซ่ึงบริษทั จะก าหนดอตัราค่าน ้าตามปริมาณ และระยะเวลาท่ีตอ้งการให้ส่งจ่ายน ้ าดิบ และจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายน ้าดิบท่ี
บริษทั ก าหนดไว ้
4.  บริษทั ขอสงวนสิทธิในการทบทวนอตัราค่าน ้ าดิบให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการบริหาร และสูบจ่ายน ้าดิบตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ ได้
ตามสมควร ทั้งน้ี ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี13/2556 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติเห็นชอบให้โครงสร้างอตัราค่าน ้ าดิบมีความ
แตกต่างระหวา่งลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โดยอนุมติัให้ปรับลดอตัราค่าน ้ากลุ่มอุปโภคบริโภคของทุกโครงสร้างค่าน ้ า
ท่ีประกาศในปี 2556-2557 ลง 1.10 / ลบ.ม. และให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นการดูแลและลดค่าครองชีพให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า
อุปโภคบริโภค 

 
10. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

บริษทั จ าหน่ายน ้ าดิบโดยตรงให้แก่ลูกค้าผ่านทางระบบท่อส่งน ้ าของบริษทั ในลักษณะผูค้ ้าส่ง 
(Wholesaler) เป็นส่วนใหญ่ โดยลูกคา้ท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะซ้ือน ้าจากบริษทั เพื่อขายต่อให้กบัโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ส่วนการประปาจะซ้ือน ้ าจากบริษทั เพื่อไปผลิตน ้ าประปาและจ าหน่ายน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่อไป ในการซ้ือขายน ้ าดิบบริษทั ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงในการใช้หรือซ้ือขายน ้ าดิบระหวา่ง
บริษทั ซ่ึงเป็น “ผูข้าย” กบั ผูใ้ชน้ ้ า/ผูซ้ื้อ แต่ละราย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1) ไม่ก าหนดอายขุองสัญญา (ยกเวน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าระยอง จ ากดั ซ่ึงก าหนดอายสุัญญา 30 ปี)  



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 43 
 

2) ปริมาณน ้าดิบท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้จะมีการระบุปริมาณการใชน้ ้าสูงสุดหรือปริมาณการใชน้ ้ าเฉล่ียของ
ลูกค้าแต่ละราย ปัจจุบนับริษทั มีนโยบายก าหนดปริมาณการใช้น ้ าขั้นต ่ารายปี เพื่อประโยชน์ในการวาง
แผนการจ่ายน ้าแต่ละปีใหแ้ม่นย  า และลดความผนัแปรจากการใชแ้หล่งน ้าทางเลือกของลูกคา้ดว้ย 

3) บริษทั สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้าดิบตามท่ีเห็นสมควร 
ในปี 2556  บริษทัจ าหน่ายน ้ าดิบปริมาณ 277.96  ลา้นลูกบาศก์เมตร ใกลเ้คียงกบัปี 2555  ท่ีมีปริมาณ

น ้ าจ  าหน่าย 278.96 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยต ่ากวา่เล็กนอ้ยประมาณร้อยละ  0.26  และต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
279.37  ลา้นลูกบาศกเ์มตร ปัจจยัหลกั เน่ืองจากผูใ้ชน้ ้ าไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มปิ
โตรเคมีท่ีชะลอตวัจากสภาวะการส่งออก รวมกบัปัญหาการเมืองภายในประเทศ ส่งผลต่อความเช่ือมัน่และการ
ลงทุน ท าใหก้ารใชน้ ้าในภาคอุตสาหกรรมชะลอตวัลง ส่วนการใชน้ ้ าภาคอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มหลกั 
ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีแนวโน้มปรับตวัรับน ้ าลดลง เน่ืองจาก มีแหล่งน ้ าส ารองเพิ่มข้ึน 
อยา่งไรก็ดี อตัราค่าน ้ าของปี 2556 ก็ส่งผลช่วยให้รายไดค้่าน ้ าดิบเพิ่มกวา่ก่อนเป็น 2,914.25 ลา้นบาท เติบโต
ข้ึนกวา่ปีก่อน ประมาณร้อยละ 5.53  ดงัสถิติปริมาณและรายไดจ้  าหน่ายน ้ าตั้งแต่ปี 2551-2556 ท่ีแสดงใน
แผนภาพท่ี  10.1 
  

แผนภาพท่ี 10.1 แสดงสถิติปริมาณน ้าจ  าหน่าย และรายไดจ้  าหน่ายสะสม ตั้งแต่ปี 2551-2556 

  
หมายเหต:ุ      ปริมาณน า้จ าหน่ายสะสม ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม หมายเหต:ุ      รายได้จ าหน่ายสะสม ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 

 
11. ลกัษณะของลูกค้า  

ประเภทผูใ้ช้น ้ าของบริษัท มี 4 ประเภท คือ (1) อุปโภคบริโภค (2) นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ  
(3) สวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม (4) โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 

ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทั ในพื้นท่ีระยอง จะเป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐโดยมี
สัดส่วนมูลค่าน ้าจ  าหน่ายประมาณร้อยละ 83.5  ส าหรับการจ าหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้น มีสัดส่วนมูลคา่
น ้าจ  าหน่ายประมาณร้อยละ 14.1 ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ การประปาบา้นฉาง และบจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ (กิจการ
ประปาสัตหีบ)  สถิติของปริมาณ และมูลค่าน ้าจ  าหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง
ท่ี 11.1 
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 44 
 

ตารางท่ี 11.1ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน ้าดิบแยกตามประเภทผูใ้ชน้ ้ า  พื้นท่ีระยอง 
(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 

หมายเหตุ : 
1. ผูใ้ช้น ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภครายใหญ่ ประกอบดว้ย การประปาบา้นฉาง, บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ (กิจการประปาสัตหีบ), เทศบาล

มาบข่า และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
2. ผูใ้ชน้ ้าของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รายใหญ่ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (กนอ.มาบตาพดุ) 
3. ผูใ้ช้น ้ าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่  นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก,  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย,  

นิคมอุตสาหกรรม RIL 1996 และ บจ.สุขมุวิท อินเตอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์
4. ผูใ้ชน้ ้าประเภทโรงงานทัว่ไปรายใหญ่ ไดแ้ก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าระยอง, บมจ.ปตท. และ บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป 

 
ส าหรับผูใ้ชน้ ้ ารายใหญ่ของบริษทั ในพื้นท่ีชลบุรี เป็นประเภทอุปโภคบริโภคโดยมีสัดส่วนมูลค่าน ้ า

จ  าหน่ายประมาณร้อยละ 70.4 ลูกค้าหลักได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค  รองลงมาเป็นประเภทนิคม
อุตสาหกรรมของรัฐ มีสัดส่วนจ าหน่ายประมาณร้อยละ 29.3  ลูกคา้หลกัได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.แหลมฉบงั) สถิติของปริมาณ และมูลค่าน ้ าจ  าหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดงัแสดงในตารางท่ี 11.2 
ตารางท่ี 11.2 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน ้าดิบแยกตามประเภทผูใ้ชน้ ้ าของบริษทั พื้นท่ีชลบุรี 

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

ประเภทผู้ใช้น ้า 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ 
ร้อย
ละ 

มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. การอุปโภคบริโภค 47.67 70.52 415.22 69.20 55.71 72.56 550.31 72.50 53.36 70.80 551.10 70.43 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 19.73 29.18 182.47 30.41 20.83 27.13 206.04 27.14 21.82 28.95 229.12 29.28 
3. สวนอุตสาหกรรม /        

เขตประกอบการ  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 0.20 0.30 2.30 0.38 0.23 0.30 2.74 0.36 0.19 0.25 2.31 0.30 
รวม 67.60 100.00 599.99 100.00 76.77 100.00 759.08 100.00 75.37 100.00 782.53 100.00 

หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภครายใหญ่ ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย การประปาแหลมฉบงั, การประปาพทัยา, การประปาชลบุรี 
และ การ   ประปาศรีราชา 
2. ผูใ้ชน้ ้าของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รายใหญ่ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั (กนอ.แหลมฉบงั) 

ประเภทผู้ใช้น ้า 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

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

1. การอุปโภคบริโภค 27.20 15.89 236.94 15.06 27.60 15.58 272.40 15.52 24.21 14.26 251.70 14.09 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 140.22 81.91 1,297.03 82.43 145.86 82.32 1,440.63 82.10 141.95 83.58 1,490.49 83.46 
3. สวนอุตสาหกรรม /       
เขตประกอบการ  

2.85 1.66 29.17 1.85 2.28 1.29 24.68 1.41 2.26 1.33 26.01 1.46 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 0.92 0.54 10.38 0.66 1.44 0.81 17.10 0.97 1.41 0.83 17.65 0.99 
รวม 171.19 100.00 1,573.52 100.00 177.18 100.00 1,754.81 100.00 169.83 100.00 1,785.85 100.00 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 45 
 

3. ผูใ้ชน้ ้าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่ บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง และนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 1 และ 2 
4. ผูใ้ชน้ ้าประเภทโรงงานทัว่ไป ไดแ้ก่ บมจ.ไทยออยล,์ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และ บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

 

ส าหรับผูใ้ช้น ้ ารายใหญ่ของบริษทั ในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวิน เป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 
โดยมีสัดส่วนมูลค่าน ้ าจ  าหน่ายประมาณร้อยละ 72.2 รองลงมาเป็นประเภทอุปโภคบริโภคสัดส่วนมูลค่าน ้ า
จ  าหน่ายประมาณร้อยละ 26.5 ลูกคา้หลกัในพื้นท่ีน้ีไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มเหมราช, นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี, นิคมอุตสาหกรรมจีเคแลนด์, บจ.ไทยเนชัน่แนล พาวเวอร์, โรงกรองน ้ าหนองกลางดง  และ           
บจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิต้ีส์ (กิจการประปาบ่อวิน)  สถิติของปริมาณและมูลค่าน ้ าจ  าหน่ายของลูกค้าแต่ละ
ประเภทมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 11.3 

 
ตารางท่ี 11.3 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน ้าดิบแยกตามลกัษณะผูใ้ชน้ ้ าของบริษทั พื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวนิ 

(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ประเภทผู้ใช้น ้า ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1.  การอุปโภคบริโภค 6.85 33.28 59.66 31.90 5.91 26.24 58.60 26.25 6.21 26.71 64.45 26.45 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 13.54 65.79 125.27 66.98 16.38 72.70 161.95 72.53 16.77 72.15 176.05 72.24 
3. สวนอุตสาหกรรม /                

เขตประกอบการ  
    0.06 0.29 0.62 0.33 

    0.10 0.45 1.11 0.50 0.13 0.57 1.51 0.62 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 0.13 0.63 1.46 0.78 0.14 0.61 1.62 0.73 0.13 0.58 1.68 0.69 
รวม 20.58 100.00 187.02 100.00 22.53 100.00 223.28 100.00 23.24 100.01 243.69 100.00 

หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ไดแ้ก่ โรงกรองน ้าหนองกลางดง 
2. ผูใ้ชน้ ้าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่  กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี
, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นตน้ 
3. ผูใ้ชน้ ้าประเภทโรงงานทัว่ไป ไดแ้ก่ บจ.ไทยเนชัน่แนล พาวเวอร์ 

 
ส าหรับผูใ้ชน้ ้ ารายใหญ่ในพื้นท่ีฉะเชิงเทราปี 2556  เป็นประเภทอุปโภคบริโภค โดยมีสัดส่วนมูลค่า

น ้าจ  าหน่ายประมาณร้อยละ 68.8 รองลงมาเป็นประเภทโรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ  สัดส่วนมูลค่าน ้าจ  าหน่าย
ประมาณร้อยละ 15.67  พื้นท่ีฉะเชิงเทรา มีลูกคา้ จ  านวน 8  ราย ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว, นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร, การประปาบางปะกง, การประปาฉะเชิงเทรา, บจ.โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย, บจ.
บีพีเค พาวเวอร์ซพัพลาย และ บมจ.วนิโคสท ์อินดสัเตรียล พาร์ค และ โครงการใหม่ในปี 2556 ไดแ้ก่ บจ. ยนิู
เวอร์แซลยทิูลีต้ี โครงการชลบุรี   สถิติของปริมาณและมูลค่าน ้าจ  าหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดงัแสดงในตารางท่ี 11.4 
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ตารางท่ี 11.4 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน ้าดิบแยกตามลกัษณะผูใ้ชน้ ้ าของบริษทั พื้นท่ีบริเวณฉะเชิงเทรา 
(ปริมาณ : ลา้น ลบ.ม., มูลค่า : ลา้นบาท) 

ประเภทผู้ใช้น ้า 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. การอุปโภคบริโภค 1.06 49.54 9.26 44.52 0.34 15.45 3.44 14.08 6.73 70.77 70.25 68.75 
2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 0.21 9.81 1.91 9.18 0.48 21.82 4.82 19.73 1.38 14.57 14.51 14.20 
3. สวนอุตสาหกรรม /            
เขตประกอบการ  

0.13 6.07 1.31 6.30 
0.13 5.91 1.36 5.57 0.122 1.26 1.41 1.38 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 0.74 34.58 8.32 40.00 1.25 56.82 14.81 60.62 1.28 13.46 16.01 15.67 
รวม 2.14 100.00 20.80 100.00 2.20 100.00 24.43 100.00 9.51 100.00 102.18 100.00 
หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ไดแ้ก่ การประปาบางปะกง, บจ. ยนิูเวอร์แซลยทิูลีต้ี โครงการชลบุรี 
2. ผูใ้ชน้ ้าประเภทสวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว 
3. ผูใ้ช้น ้ าประเภทโรงงานทัว่ไป รายใหญ่ ไดแ้ก่ บจ.โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย, บจ.บีพีเคพาวเวอร์ซพัพลาย และ บมจ.วินโคส์ อินดสัเตรียล 
พาร์ค 

ในภาพรวมจะเห็นไดว้า่ พื้นท่ีท่ีบริษทับริหารระบบท่อส่งน ้าอยูใ่นปัจจุบนัมีลูกคา้รายใหญ่ ไดแ้ก่  การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการประปาส่วนภูมิภาค  ส าหรับลูกคา้รายอ่ืนๆ ของบริษทั มีทั้งสวน
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
บริษทั เช่นกนั เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้เสมอ
มา และบริษทั ยงัมีความพยายามท่ีจะพฒันาและปรับปรุงบริการของบริษทั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึน ส าหรับโอกาสท่ีบริษทั จะสูญเสียลูกคา้รายใหญ่มีความเป็นไปไดน้้อย เน่ืองจากบริษทั เป็น
ผูพ้ฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้ าดิบแต่เพียงผูเ้ดียวในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก อีกทั้งลูกคา้รายใหญ่
ทั้ง 3 รายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
12. แหล่งน า้ดิบและสิทธิในการซ้ือน า้ 

ปัจจุบนับริษทั ไดรั้บหนงัสืออนุญาตใหใ้ชน้ ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าหนองคอ้ อ่างเก็บน ้าดอกกราย อ่างเก็บ
น ้ าหนองปลาไหล  อ่างเก็บน ้ าบางพระ  และคลองนครเน่ืองเขต ของกรมชลประทานโดยมีระยะเวลา 5  ปี  
(ดงัรายละเอียดสรุปในตารางท่ี 4.1)  

ในดา้นราคาน ้ าดิบท่ีบริษทั ซ้ือจากอ่างเก็บน ้ าของกรมชลประทานนั้น บริษทัช าระค่าน ้ าดิบตามอตัรา
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2518) ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีเรียกเก็บค่าชลประทานจากผูใ้ช้น ้ าจากทางน ้ าชลประทาน เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือ
กิจการอ่ืนใน หรือนอกเขตชลประทาน อตัราน้ีเป็นอตัราเดียวกับท่ีกรมชลประทาน ขายให้แก่ผูใ้ช้น ้ าทัว่
ประเทศ และการเปล่ียนแปลงราคาค่าน ้าดิบจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอนาคต 
อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลในอดีตกรมชลประทานยงัไม่เคยมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้ านับตั้งแต่มีการออก
ประกาศฉบบัดงักล่าว 
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 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทั ซ้ือน ้าดิบจากกรมชลประทาน ตามรายการดงัน้ี    

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

269,329,109 134,664,555 283,950,260 141,975,131 287,791,771 143,895,885 
 
หมายเหตุ : กรมชลประทานเรียกเก็บคา่ชลประทานเป็นรายเดือนจากผูใ้ชน้ ้าจากทางน ้ าชลประทานในอตัรา 20 สตางค ์ส าหรับ 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.ใหถื้อเป็นหน่ึงลบ.ม. 

 
13. ผลของฤดูกาลทีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท  

บริษทั ไดรั้บผลกระทบของฤดูกาลต่อการด าเนินธุรกิจบา้ง เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็น
การด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า ดงันั้นความตอ้งการใชน้ ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแลง้ 
จะค่อนข้างสูงกว่าปกติ ส าหรับความต้องการใช้น ้ าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากฤดูกาลมากนกั อยา่งไรก็ดี ลูกคา้บางรายจะมีการขุดสระเก็บน ้ าเป็นของตนเอง จึงสามารถเก็บ
กกัน ้าฝนไวใ้นสระเก็บน ้าเพื่อทดแทนการใชน้ ้ าจากบริษทัได ้ท าให้ลดการใชน้ ้ าจากบริษทัไดบ้างส่วนในช่วง
ฤดูฝน 

ในส่วนของผลกระทบของฤดูกาลท่ีมีต่อวตัถุดิบของบริษทั ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามาก 
ส่วนในช่วงฤดูแล้งซ่ึงไม่มีน ้ าฝนตกลงมาเติมปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ า ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าจะลดลง 
เน่ืองจากการใช้น ้ าของผูใ้ช้น ้ า อย่างไรก็ตาม  จนถึงปัจจุบนับริษทั ยงัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ า
เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้   

 
2.10 ความสามารถในการจ่ายน า้และปริมาณการจ่ายน า้  

ปัจจุบนั บริษทั ไดด้ าเนินการบริหารทรัพยสิ์นท่อส่งน ้ าหลกัในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
โดย ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีความยาวของท่อส่งน ้าทั้งส้ิน 377.8 กิโลเมตร  ดงัแสดงในตารางท่ี 2.10 
 
ตารางท่ี 2.10 แสดงรายละเอียดของโครงข่ายระบบท่อส่งน ้าของบริษทั 

ระบบท่อส่งน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของท่อส่งน ้า (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งน ้า  (กม.) 

ความสามารถในการส่งจ่ายน ้า 
ในพืน้ที่โดยเฉลีย่  (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) 

พืน้ที่หนองปลาไหล – ดอกกราย - มาบตาพุด  -  
สัตหีบ 

700 – 1,500 134.0 316 

พืน้ที่หนองค้อ-แหลมฉบัง-พทัยา-บางพระ 600 – 1,000 70.4 110 

พืน้ที่หนองปลาไหล-หนองค้อ 900 – 1,350 52.5 78 
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ระบบท่อส่งน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของท่อส่งน ้า (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งน ้า  (กม.) 

ความสามารถในการส่งจ่ายน ้า 
ในพืน้ที่โดยเฉลีย่  (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) 

พืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 600 – 1,500 60.1 65 
ระบบท่อบางปะกง-ชลบุรี           1,400 60.8 50 

รวม       377.8 619 
หมายเหตุ : ความสามารถในการส่งจ่ายน ้ าดิบคิดท่ี 24 ชัว่โมงต่อวนั ณ อตัราการไหล (Flow Rate) ของระบบในปัจจุบนั เช่น ระบบท่อส่งน ้ าใน
พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ ซ่ึงใชแ้รงโนม้ถ่วงในการส่งจ่ายน ้ าจะหมายถึง ความสามารถในการไหลของน ้ าผ่านระบบท่อตลอด 24
ชัว่โมง โดยอาศยัเพียงแรงโนม้ถ่วงของโลกเป็นแรงขบัเคล่ือนการไหลของน ้า ส่วนระบบท่อส่งน ้าในพ้ืนท่ีดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบซ่ึงใช้เคร่ือง
สูบน ้าในการส่งจ่ายน ้ า จะหมายถึง ความสามารถในการไหลของน ้ าผ่านระบบท่อตลอด 24 ชัว่โมง โดยอาศยัก าลงัของเคร่ืองสูบน ้ าของระบบใน
ปัจจุบนั 

 
2.11 ขั้นตอนและเทคโนโลยใีนการด าเนินงาน  
1. ขั้นตอนในการด าเนินงาน   

ในการด าเนินงานเพื่อส่งมอบน ้าดิบใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั สามารถสรุปขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) กระบวนการวางแผนโครงการ ซ่ึงรวมถึงการวางแผนโครงการ เพื่อสรรหาและพฒันาแหล่งน ้ า 
การศึกษาความเหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียง และความคุม้ทุน ก่อนลงทุนก่อสร้างโรงสูบน ้ า การวางท่อ
จ่ายน ้ าขนาดใหญ่ และการควบคุมโครงการ ทั้งน้ีกระบวนการดงักล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  ดงัรายละเอียดแสดงในแผนภาพท่ี 2.11 
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รายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษทั (BOD) การก ากบัองค์กร

(กฎหมาย/CG/ตรวจสอบ)

ระบบบริหาร

- การวางแผนกลยทุธธ์ ระบบเฝ้าตดิตาม

-การบริหารความเส่ียง ข้อมูล และสารสนเทศ

ธุรกจิเกีย่วเนือ่ง ธุรกจิหลัก การส่ือสารองค์กร/

(ธุรกจิประปา น า้เสีย และอื่นๆ) (ธุรกจิน า้ดบิ) ชุมชนสัมพนัธ์(CSR)

พฒันาธุรกจิ วางแผนโครงการ/ การตลาดและขาย การบริการหลังการขาย/

ควบคุมโครงการ/ ลูกค้าสัมพนัธ์

จัดหาแหล่งน า้ สูบจ่ายน า้ดบิ/
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แผนภาพท่ี 2.11 แสดงระบบงานของการด าเนินธุรกิจของ East Water 
 

2) กระบวนการตลาดและการขาย เป็นกระบวนการศึกษาความตอ้งการใชน้ ้ าของลูกคา้ การพยากรณ์
การใชน้ ้ าในอนาคต การจดัสรรน ้ าให้กบัลูกคา้แต่ละรายตลอดจนการก าหนดจุดประสานและควบคุมการวาง
ท่อรับน ้าดิบพร้อมสถานีมาตรวดัน ้า รวมทั้งการเจรจาท าสัญญาซ้ือขายน ้า 

3) กระบวนการสูบจ่ายน ้าดิบ เป็นกระบวนการสูบจ่ายน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้า หรือแหล่งน ้ าธรรมชาติไป
ยงัลูกคา้ตามปริมาณท่ีลูกคา้ตอ้งการ   East Water ใช้ระบบ SCADA ในการควบคุมการสูบส่งน ้ า และเฝ้า
ติดตามกระบวนการสูบจ่ายน ้ าดิบในดา้นอตัราการไหล แรงดนั ณ อ่างเก็บน ้ า และแหล่งน ้ าธรรมชาติ ตลอด
แนวเส้นท่อจนถึงสถานีรับน ้าของลูกคา้ 

4) กระบวนการซ่อมบ ารุงรักษาและสอบเทียบมาตร เป็นกระบวนการเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสูบจ่ายน ้ า โดยมีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั การซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดจน
การสอบเทียบ อุปกรณ์ใหมี้ความเท่ียงตรงและแม่นย  า อนัจะส่งผลให้เคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์มีการใชง้าน
ท่ียาวนาน และลดภาระการลงทุน 
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5) กระบวนการ CRM เป็นกระบวนการท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการลูกคา้ เพื่อวางแผนการ
ใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งมีประสิทธิภาพและบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน จดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ 
และความเขา้ใจอนัดีกบัลูกคา้ 

6) กระบวนการดา้นทรัพยากรบุคลากร ประกอบดว้ยการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การประเมินผล
การปฏิบติังานของพนักงาน  การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
สอดคล้องตามหน้าท่ีงานท่ีได้รับมอบหมายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีดี   

7) กระบวนการทางดา้นบญัชีและการเงิน จดัท าบญัชี และรายงานทางการเงินต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมาย มาตรฐานการบญัชี ตามประกาศและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บริหารการเงินและลงทุนเพื่อ
ควบคุมรายได้ ค่าใช้จ่าย ภายใตก้รอบงบประมาณของบริษทั   นอกจากน้ียงัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น
การเงินเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารอยา่งสม ่าเสมอ 

8) กระบวนการจดัซ้ือและอ านวยการ ด าเนินการวางแผนและควบคุมการจดัหาพสัดุ อุปกรณ์ให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดต่อกลุ่มบริษทั อ านวยความสะดวกในการบริหารส านกังาน ทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนการ
ดูแลด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและขอ้บงัคบั 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9) กระบวนการ Corporate Social Responsibility (CSR) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่องคก์รสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยมีความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม คืนก าไรสู่สังคมโดย ช่วยเหลือชุมชนใน
พื้นท่ีปฏิบติัการ เป็นผูน้ าให้ทุกคนตระหนกัคุณค่าของน ้ า และร่วมอนุรักษท์รัพยากรน ้ า อนัจะส่งผลให้บริษทั
ด าเนินธุรกิจอยูคู่่สังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 
2. เทคโนโลยีเพือ่ควบคุมการสูบจ่ายน า้ดิบ  

บริษทั ไดน้ าเทคโนโลยีระบบ SCADA หรือ Supervisory Control and Data Acquisition  มาใชใ้นการ
ควบคุมการสูบส่งน ้าในพื้นท่ีรับผดิชอบของบริษทั ในพื้นท่ีจงัหวดั ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  โดยมีการพฒันา
และปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้บริษทั สามารถบริหารจดัการน ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ 
SCADA เป็นระบบควบคุมและประมวลผลระยะไกล  โดยใช้การท างานของอุปกรณ์ 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) ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทั สามารถใช้ขอ้มูลเหล่าน้ี ในการ
ควบคุมระบบการสูบจ่ายน ้าไดอ้ยา่งแม่นย  า และลดค่าใชจ่้ายในดา้นบุคลากรท่ีใชใ้นการควบคุมการสูบส่งน ้า 

ปัจจุบนั บริษทัไดร้วมศูนยค์วบคุมการท างานหลกัของระบบ SCADA  ไวท่ี้จงัหวดัระยอง  บริเวณ       
อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล  เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการควบคุมการท างานของสถานีลูกข่าย (Slave Station)  
ติดตั้งอยูต่ามจุดต่างๆ เช่น สถานีสูบน ้า สถานียกระดบัน ้า จุดรับน ้าของลูกคา้ เป็นตน้  ภายในสถานีลูกข่ายจะมี
อุปกรณ์ควบคุมซ่ึงรับสัญญาณขอ้มูลจากอุปกรณ์มาตรวดั  เช่น มาตรวดัปริมาณน ้ า (Flow Meter) มาตรวดั
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ความดนั (Pressure Meter) มาตรวดัอุณหภูมิ (Temperature Meter) และเคร่ืองตรวจจบั (Sensor) ขอ้มูลหลกัท่ี
ได้จากอุปกรณ์ควบคุมขา้งตน้จะแสดงผลบนแผนภาพขนาดใหญ่  ส่วนขอ้มูลในรายละเอียดจะแสดงบน
จอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงติดตั้งไวภ้ายในศูนยค์วบคุม   ขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการควบคุมการสูบส่งน ้า เช่น ปริมาณการ
ไหลของน ้ า ความดันน ้ า รวมทั้ งอุณหภูมิของอุปกรณ์และเคร่ืองจักร จะถูกแปลงเป็นสัญญาณผ่าน
ระบบส่ือสารไปยงัศูนยค์วบคุมการท างาน และแปลงสัญญาณส่งต่อไปยงัคอมพิวเตอร์  เพื่อประมวลผลไปใช้
ในการควบคุมระบบสูบส่งน ้าของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี  บริษทั ได้พฒันาระบบ SCADA แบบรวมศูนย ์ ให้เช่ือมโยงระบบ SCADA ในพื้นท่ี
ปฏิบติัการทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  สามารถควบคุมและเฝ้าระวงั (Control & Monitor) ระบบสูบส่งน ้ าของพื้นท่ี
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ได้จากส านกังานใหญ่ และส านักงานมาบตาพุด  เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากศูนย์
ควบคุมไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการจดัการ  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัสภาวะการท างานของ
ระบบควบคุมท่ีติดตั้งอยู่ท่ีสถานีลูกข่าย และศึกษาพฤติกรรมการใช้น ้ าของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อน ามา
ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆ ในกระบวนการสูบส่งน ้ าท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ในดา้นการส่ือสาร
ขอ้มูลส าหรับระบบ SCADA นั้น  บริษทั ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบนัระบบส่ือสาร GPRS สามารถให้บริการ
ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติัการของบริษทั ได้อย่างทัว่ถึง  และมีความมัน่คงในการให้บริการมากข้ึน  จึงได้
ปรับเปล่ียนระบบส่ือสารของสถานีลูกข่ายไปใชแ้บบ GPRS แทนการใชร้ะบบส่ือสารแบบสัญญาณวิทยุ จาก
เดิมท่ีมีการใชง้านระบบส่ือสารแบบ GPRS จ านวน 10 สถานี ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 26 สถานี   

ในอนาคต  บริษทั มีแนวทางท่ีจะพฒันาระบบความปลอดภยัของเครือข่าย Ethernet ท่ีใชใ้นงานระบบ 
SCADA  โดยเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ป้องกนัการโจมตีจากภายนอก (Firewall)  และจ าแนกหมายเลขเครือข่าย 
(Network ID) เพื่อป้องกนัการบุกรุกเครือข่ายระบบ SCADA ผ่านช่องทางจากภายนอกเขา้มายงัเครือข่าย
ภายใน  และมีการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ SCADA และเครือข่าย Ethernet  ก่อนเขา้ถึงขอ้มูลทุกคร้ัง 

 
3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บริษทั ได้ด าเนินการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย และ
บริษทั ไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด  นอกจากน้ี บริษทั ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 9001:2008 ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2542 และมาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 จาก บริษทั BVC (Thailand) Ltd. แลว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
                บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียง
ต่างๆ อนัอาจเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ บริษทัจึงจดัเตรียมแผนบริหารความเส่ียง เพื่อ
รองรับเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ  

คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดนโยบาย และก ากบั
ดูแลความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัส าหรับกลุ่มบริษทั (Corporate Risks)  โดยปรับปรุงหลกัเกณฑ์การประเมินความ
เส่ียง อนุมติัคู่มือบริหารความเส่ียง และติดตามความกา้วหน้าตามแผนบริหารความเส่ียงเป็นรายเดือนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยสรุปปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั ไดแ้ก่ 
1. ความเส่ียงด้านแหล่งน า้ และระบบสูบส่ง 

1.1  ความไม่เพียงพอของปริมาณน ้าต้นทุน  ธุรกิจของบริษทัจ าเป็นต้องจดัหาน ้ าดิบปริมาณมาก ให้
เพียงพอตามความต้องการของลูกคา้ ทั้ งในกลุ่มอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม บริษทัติดตาม
ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าหลกัทุกสัปดาห์ จากการคาดการณ์ความตอ้งการใชน้ ้ าเทียบกบัปริมาณน ้ าใน
แหล่งน ้ าหลกัในปี 2556 พบว่ามีปริมาณน ้ าตน้ทุนเพียงพอต่อความตอ้งการใช้น ้ าในปี 2557 ทั้งน้ี
บริษทัยงัมีความจ าเป็นตอ้งติดตามปริมาณน ้ าตน้ทุนในแหล่งน ้ าต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจได้
วา่ปริมาณน ้าตน้ทุนในแหล่งน ้าต่างๆ มีความเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคตอยูเ่สมอ 

1.2  การเกดิความเสียหายต่อระบบท่อส่งน ้าของบริษัท ท่อส่งน ้ า และระบบสูบส่งน ้ าทั้งหมดเป็นระบบท่ี
ได้รับการออกแบบ ก่อสร้างตามมาตรฐานวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามจากการใช้งาน
ระบบสูบส่งน ้าต่างๆ มาเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี ระบบสูบส่ง และอุปกรณ์ต่างๆ จึงอาจพบปัญหาการ
สึกกร่อน หรือช ารุดเสียหายจากการก่อสร้างในบริเวณแนวท่อ ซ่ึงท าให้ท่อแตกหรือร่ัวได ้อยา่งไรก็ดี 
บริษทัได้จดัแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั ตรวจสอบระบบท่อส่งน ้ า และซ่อมบ ารุงตามแผนงาน
อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจดัท าประกนัทรัพยสิ์นกบับริษทัประกนัภยั เพื่อรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจ
เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกเส้นท่อ และประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 
รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการหยุดชะงกั เพื่อช่วยให้บริษทัสามารถให้บริการจ่ายน ้ าได้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

1.3  การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ  Ft  ค่าไฟฟ้าเป็นตน้ทุนหลกัในการสูบส่งน ้ าของ
ธุรกิจน ้าดิบ และธุรกิจประปา ค่า Ft ท่ีมีโอกาสปรับเพิ่มข้ึนทุกๆ 4 เดือน จึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลให้
ตน้ทุนสูบจ่ายน ้ าปรับเพิ่มข้ึน บริษทัด าเนินการลดความเส่ียงดงักล่าวในหลายมาตรการ อาทิ การ
วางแผนสูบน ้าในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าต ่า (Off peak period) และบริหารการจ่ายน ้ าจาก
แหล่งน ้าส ารองในช่วงเวลาท่ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูง (On peak period) ด าเนินการโครงการอนุรักษ์
พลงังาน  ตลอดจนศึกษาการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาปรับปรุงกระบวนการสูบจ่ายน ้ าดิบ รวมถึง
การศึกษาความเหมาะสมในการน าอุปกรณ์ช่วยประหยดัพลงังาน เช่น ระบบปรับความเร็วรอบของ
มอเตอร์ (Variable Speed Drive) มาใชก้บัระบบสูบส่งน ้า เป็นตน้ 
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1.4  คุณภาพน ้าดิบในฤดูฝน และภาวะมลพิษบริเวณแนวรอบแหล่งน ้า  คุณภาพน ้ าดิบท่ีแปรผนัตามฤดู 
โดยเฉพาะปัญหาความขุ่นของน ้ าดิบในช่วงฤดูฝนส่งผลต่อคุณภาพน ้ าดิบท่ีส่งมอบยงัลูกคา้ ท าให้
ตน้ทุนในการผลิต และปรับปรุงคุณภาพน ้ าของลูกคา้เพิ่มข้ึน  อย่างไรก็ตามลูกคา้มีความตอ้งการ    
น ้ าดิบท่ีคุณภาพค่อนข้างสม ่าเสมอ ท าให้บริษทัอาจตอ้งรับภาระตน้ทุนผนัน ้ าของบริษทัเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากการปรับเปล่ียนแหล่งน ้ าจากแหล่งท่ีวางแผนไวเ้ป็นแหล่งน ้ าอ่ืนท่ีคุณภาพน ้ าดิบมีคุณภาพ
ดีกวา่ แต่ระยะทางไกลกวา่เดิม  

นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนักถึงการขยายตัวของชุมชนบริเวณรอบแนวอ่างเก็บน ้ าหลัก      
ซ่ึงการใชชี้วติประจ าวนัรวมถึงการเกษตรในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพน ้ าดิบ ดงันั้น บริษทัจึงด าเนิน
กิจกรรมรักษาความสัมพนัธ์ร่วมกบัชุมชนโดยรณรงคใ์ห้มีการเฝ้าระวงั และปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบริเวณตน้น ้ารอบๆ แหล่งน ้าหลกัอยา่งต่อเน่ือง 

2.  ความเส่ียงทีอ่าจส่งผลให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 
2.1  การหยุดจ่ายน า้เน่ืองจากไฟฟ้าขัดข้อง บริษทัด าเนินการสูบจ่ายน ้าใหแ้ก่ลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง การมี

แหล่งน ้าส ารอง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในยามฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟฟ้าดบั กรณีซ่อมบ ารุงหรือประสานแนว
ท่อจ่ายน ้าใหม่ เป็นตน้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริษทัจึงตอ้งมีน ้ าส ารองจากสระส ารองในพื้นท่ีต่างๆ 
เพื่อส่งน ้าดิบใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัมีแหล่งน ้ าส ารองความจุรวม 116,300  ลูกบาศก์
เมตร โดยในปี 2556 บริษทัก่อสร้างสระส ารองน ้ ามาบข่า 2 จงัหวดัระยองแลว้เสร็จ ท าให้บริษทัมี
ปริมาณน ้าส ารองรองรับเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีระยองไดถึ้ง 17 ชัว่โมง 

2.2  ความเส่ียงจากอุบัติเหตุร้ายแรง และภัยธรรมชาติ  ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบติั อุบัติเหตุร้ายแรง เช่น 
แผ่นดินไหว และเหตุท่ีเกิดจากการก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการ
ชุมนุมท่ีเกิดจากกลุ่มผูก่้อความไม่สงบ  เป็นตน้ บริษทัไดจ้ดัเตรียมแผนส ารองฉุกเฉิน เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนกังานท่ีรับผิดชอบสามารถเขา้แกไ้ข
ปัญหาเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินไดท้นัที และจดัตั้งทีมฉุกเฉินเพื่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ีบริษทัยงัเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ และป้องกนัพื้นท่ีปฏิบติังาน โดยเพิ่มเติมอุปกรณ์
รักษาความปลอดภยัในสถานีสูบจ่ายน ้ า และอาคารส านกังาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแล
ป้องกนั และเฝ้าระวงั เช่น กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายก าหนดแนวกั้น และป้าย
เตือนต่างๆ อยา่งครบถว้น 

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นท่ีใชใ้น
การประกอบธุรกิจ การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนั
ความเสียหายท่ีเกิดจากบุคคลภายนอกเป็นประจ าทุกปี 
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3.   ความเส่ียงด้านการเงิน 
ความเส่ียงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มขึ้น บริษทัมีภาระหน้ีสินอยู่ในรูปแบบเงินกูร้ะยะยาว 
ส าหรับน ามาใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัพิจารณาตดัสินใจ
ลงทุนโครงการต่างๆ อยา่งรอบคอบ และมีแผนการจดัหาเงินทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียคงท่ีอยา่งเพียงพอ 
อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องตลาดท่ีปรับสูงข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทัได ้เน่ืองจากเง่ือนไขของสินเช่ือบางส่วนยงัคงเป็นอตัราลอยตวั บริษทัจึงอาจ
ตอ้งรับภาระความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจปรับตวัสูงข้ึนตามตลาดในช่วงระยะเวลาหน่ึง บริษทัจึง
ไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อทบทวนโครงสร้างการเงินของกลุ่มบริษทั โดยศึกษาแนวทางการ
จดัหาแหล่งเงินทุนดว้ยวธีิการอ่ืน เช่น การออกหุน้กู ้หรือแผนการปรับโครงสร้างทุนของกลุ่มบริษทัท่ี
เหมาะสม และเพียงพอต่อการขยายธุรกิจในอนาคต  

4    ความเส่ียงจากการต่อต้านจากชุมชนในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
ในแต่ละปี บริษทัจ าเป็นตอ้งใช้น ้ าดิบจากแหล่งน ้ าในภาคตะวนัออกในปริมาณมาก จึงอาจ

ส่งผลต่อภาพลกัษณ์รวมถึงความไม่เขา้ใจของชุมชนต่อการใชน้ ้ าของบริษทัได ้ดงันั้นคณะกรรมกร
บริษทั ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2538 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2538 ไดมี้มติให้จดัสรรเงินร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฒันาส่ิงแวดล้อม สังคม และชนบท โดยมุ่งสร้าง
สัมพนัธภาพอนัดีกบัชุมชนในพื้นท่ี ตลอดจนการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และยงัได้สนับสนุน
โครงการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความขดัแยง้สร้างทศันคติท่ีดีต่อบริษทั  

โครงการส าคญัท่ีด าเนินร่วมกับชุมชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง บริการรถน ้ าด่ืมเคล่ือนท่ี 
โครงการค่ายเยาวชนผูน้ าดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า และส่ิงแวดลอ้ม การมอบทุนการศึกษาแก่
เยาวชน โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ชีวิต และส่ิงแวดล้อมให้แก่ศูนยก์ลางชุมชน เช่น วดั โรงเรียน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ     
สาธารณกุศลต่างๆ เป็นตน้ อยา่งต่อเน่ือง 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

4.1.1 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอยีดแสดงในตารางที ่4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556 

สินทรัพย ์ มูลค่า (ลา้นบาท) 
ท่ีดิน 455.44 
โรงสูบน ้า 1,033.47 
อาคาร 515.44 
ส่วนปรับปรุง อาคาร และอาคารเช่า 266.01 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 8,763.02 
อุปกรณ์ส านกังาน 339.83 
ยานพาหนะ 1.24 
งานระหว่างก่อสร้าง 1,975.01 
รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ราคาทุน) 13,349.46 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,727.56) 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 10,621.90 

 
ทั้งน้ี ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์หลกัท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ  มีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ดงัแสดงในตารางท่ี  4.2-4.4 
 

ตารางท่ี 4.2 รายการสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน 

สินทรัพย ์ ท่ีตั้ง 
พ้ืนท่ี 

ไร่-งาน-ตร.ว. 
วตัถุประสงคข์องการถือครอง 

โครงการ ฉะเชิงเทรา -   ต.คลองเข่ือนก่ิง  อ.คลองเข่ือน (บางคลา้)   

จ.ฉะเชิงเทรา (จ านวน 20 แปลง) 

263-0-94 - เพ่ือใชก่้อสร้างเป็นอาคารสูบน ้าและสระพกัน ้าดิบ

ส าหรับโครงการฉะเชิงเทรา 

 -  ต.บางขวญั  (สามประทวน) อ.เมือง 

จ. ฉะเชิงเทรา (จ านวน 4 แปลง) 

13-3-66 - เพ่ือใชก่้อสร้างเป็นสถานียกระดบัน ้าส าหรับ

โครงการฉะเชิงเทรา 

 

โครงการ ฉะเชิงเทรา 

(ต่อ) 

-   ต.หนองจอก อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา

(จ านวน 2 แปลง) 

10-0-00 - เพ่ือใชติ้ดตั้งระบบรับและจ่ายน ้าบริเวณบางปะกง 

 -   ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

(จ านวน 1 แปลง) 

0-1-66 - เพ่ือใชว้างท่อน ้าผา่นเขา้เขตการรถไฟฉะเชิงเทรา 

โครงการแหล่งน ้า 

ส ารองพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 

-   ต.ส านกับก อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 

189-5-85 - เพ่ือใชเ้ป็นสระส ารองพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 

โครงการสถานีสูบน ้า -   ถ.มอเตอร์เวย ์อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 37-3-46 - เพ่ือใชก่้อสร้างเป็นอาคารสูบน ้าส าหรับ 

โครงการบางปะกง-ชลบุรี 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 56 
 

สินทรัพย ์ ท่ีตั้ง 
พ้ืนท่ี 

ไร่-งาน-ตร.ว. 
วตัถุประสงคข์องการถือครอง 

โครงการสระพกัน ้ าท่ี

หนองคอ้ 

-   ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

 

19-2-10 - เพื่อใชใ้นการก่อสร้างสระพกัน ้าเส้นท่อ 

หนองปลาไหล-หนองคอ้ 

โครงการส านกังานใหญ่ 

กรุงเทพฯ 

-   ต.ลาดยาว  อ.บางซ่ือ   กรุงเทพฯ  

 

1-2-48 - เพ่ือใชใ้นการเป็นท่ีตั้งของอาคารส านกังานใหญ่ 

โครงการสระมาบข่า -   ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย  

    จ.ระยอง  

150-2-30.1 -เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างสระพกัน ้าเส้นท่อ หนองปลา

ไหล-มาบตาพตุ 

โครงการ Reg well -   ต.สุรศกัด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

 

3-0-0 -  เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างสระพกัน ้าเส้นท่อ 

หนองปลาไหล-หนองคอ้ 

โครงการสถานีสูบน ้า

ระยอง 

-   ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

(ท่ีดินแม่น ้าระยอง) 

3-3-62.5 -เพือ่ใชใ้นการก่อสร้างเป็นอาคารสูบน ้ าส าหรับจ่าย

น ้าไปยงัเส้นท่อหนองปลาไหล-มาบตาพดุ 

 
ตารางท่ี 4.3  รายการสินทรัพยป์ระเภทอาคาร 

สินทรัพย ์ ท่ีตั้ง วตัถุประสงคข์องการถือครอง 

อาคารส านกังานใหญ่ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ อาคารส านกังานใหญ่ 

อาคาร,ส่วนปรับปรุงและป้าย อาคารอเนกประสงค,์สถานีสูบน ้าดอกกราย เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

ส่วนปรับปรุงและป้าย สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล โรงสูบท่ี 1 เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

อาคารโรงสูบ สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล โรงสูบท่ี 2 เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

อาคารโรงสูบ สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล โรงสูบท่ี 3 เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

อาคารโรงสูบ สถานีสูบน ้าฉะเชิงเทรา เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

อาคารและอาคารโรงสูบ สถานีสูบน ้าบางปะกง เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

อาคาร,ส่วนปรับปรุงและป้าย สถานีรับน ้ามาบตาพดุ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

อาคารและป้าย สถานีรับน ้าแหลมฉบงั เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

อาคารส านกังาน สถานียกระดบัน ้าฉะเชิงเทรา เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

อ่ืนๆ  เพื่อการปฏิบติังานสูบ-ส่งน ้า 

 
ตารางท่ี 4.4 เคร่ืองสูบน ้า   ท่อส่งน ้า   สระพกัน ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

สินทรัพย ์ ท่ีตั้ง วตัถุประสงคข์องการถือครอง 

พ้ืนท่ีระยอง 
เคร่ืองสูบน ้า 

 
- สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล 1 

 
- ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากสถานีBooster Pump เพ่ือสูบต่อไปยงัพ้ืนท่ี
ปลวกแดง-บ่อวิน 

เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล 2 - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหลไปยงัมาบตาพดุ  

เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าหนองปลาไหล 3 - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหลไปยงัมาบตาพดุ  
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าเพ่ิมแรงดนั - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหลไปยงัพ้ืนท่ีปลวก

แดง-บ่อวิน 
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าดอกกราย - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าดอกกรายไปยงัมาบตาพดุ  



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 57 
 

สินทรัพย ์ ท่ีตั้ง วตัถุประสงคข์องการถือครอง 

เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้ามาบตาพดุ - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากมาบตาพดุไปยงัสตัหีบ 
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าแม่น ้าระยอง - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากแม่น ้าระยองไปยงัมาบตาพดุ  
พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา- 
เคร่ืองสูบน ้า 

ชลบุรี 
- สถานีสูบน ้าคลองเข่ือน 

- ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากแม่น ้าบางปะกงไปยงัพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา  
 

เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าสระส ารอง - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากแม่น ้าบางปะกงไปยงัพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าส านกับก - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากส านกับกจ่ายไปยงัพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา  
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าสวนสน - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากคลองนครเน่ืองเขตไปยงัพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าหนองคอ้ - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าหนองคอ้ไปยงัแหลมฉบงั-พทัยา  
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าบางปะกง - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากแม่น ้าบางปะกง เพ่ือส่งจ่ายให้ผูใ้ชน้ ้าในพ้ืนท่ี

ชลบุรี-อ่างเก็บน ้าบางพระและพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าแรงต ่า - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากแม่น ้าบางปะกงส่งต่อให้สถานีสูบน ้าบางปะ

กง 
เคร่ืองสูบน ้า - สถานีสูบน ้าบางพระ 2 - ใชใ้นการสูบน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าบางพระไปยงัลูกคา้พ้ืนท่ีชลบุรี  

 
ท่อส่งน ้า - แนวท่อหนองปลาไหลถึงมาบตาพดุ (สถานีสูบ

น ้าหนองปลาไหล โรงสูบท่ี 2) 
- แนวท่อหนองปลาไหลถึงมาบตาพดุ (สถานีสูบ
น ้าหนองปลาไหล โรงสูบท่ี 3) 
- แนวท่อเช่ือมต่อจากแนวท่อหนองปลาไหล-
หนองคอ้ ไปยงัแนวท่อหนองคอ้ – แหลมฉบงั 

- แนวท่อฉะเชิงเทรา – บางปะกง – ชลบุรี 
(By-Pass) 

- ใชใ้นการส่งน ้าดิบท่ีสูบมาจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหลไปยงั
ปลายทางท่ีมาบตาพดุ 
- ใชใ้นการส่งน ้าดิบท่ีสูบมาจากอ่างเก็บน ้าหนอง    ปลาไหลไปยงั
ปลายทางท่ีมาบตาพดุ 
- ใชใ้นการส่งน ้าดิบเช่ือมต่อจากแนวท่อหนองปลา 
ไหล-หนองคอ้ ไปยงัแนวท่อหนองคอ้– แหลมฉบงั 
- ใชใ้นการรับน ้าดิบท่ีสูบจากแม่น ้าบางปะกง ไปยงัฉะเชิงเทรา – บาง
ปะกง – ชลบุรี 

 -แนวท่อแม่น ้าระยอง –มาบข่า -ใชใ้นการรับน ้าดิบท่ีสูบจากแม่น ้าระยองไปเช่ือมกบัแนวท่อหนอง
ปลาไหล-มาบตาพตุ 

สระพกัน ้า - พ้ืนท่ี จ. ระยอง – ชลบุรี - ระบบควบคุมและประเมินผลการสูบจ่ายน ้ า 

  ต. มาบข่า - เป็นแหล่งน ้าส ารอง (จ่ายให้ลูกคา้พ้ืนท่ีมาบตาพดุ – สตัหีบ) 
  ต. หนองขาม (หุบบอน) - เป็นแหล่งน ้าส ารอง (จ่ายให้ลูกคา้พ้ืนท่ีชลบุรี – ปลวกแดง – บ่อวิน) 

 -พ้ืนท่ี จ. ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี  
  ต. คลองเข่ือน - เป็นแหล่งน ้าส ารอง (จ่ายให้ลูกคา้ฉะเชิงเทรา) 
  ต. ส านกับก - เป็นแหล่งน ้าส ารอง (จ่ายให้ลูกคา้ฉะเชิงเทรา) 

ระบบ SCADA - พ้ืนท่ีปฏิบติัการ จ.ระยอง ,ฉะเชิงเทราและชลบุรี - ระบบควบคุมและประเมินผลการสูบจ่ายน ้ า 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากสิทธิการเช่าจากสัญญาการบริหารและด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ า

สายหลกัในภาคตะวนัออก ท่ีท ากบักระทรวงการคลงั โดยสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดินและอาคารท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ

สิทธิการเช่าจากสัญญาดังกล่าวเม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาฯ จะต้องส่งมอบคืนแก่กรมธนารักษ์ ดัง

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.5-4.6  

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 58 
 

ตารางท่ี 4.5 รายการสินทรัพยจ์ากสิทธิสัญญาเช่าฯ ประเภทท่ีดิน 

สินทรัพย ์ ท่ีตั้ง 
พ้ืนท่ี 

ไร่-งาน-ตร.ว. 
วตัถุประสงคข์องการถือครอง 

โครงการดอกกราย-มาบตาพดุ - สถานีสูบน ้าดอกกราย   (จ.ระยอง) 
- สถานียกระดบัน ้า   (ต.มาบข่า  
จ.ระยอง) 
- สถานีรับน ้ามาบตาพดุ   (มาบตาพดุ 
ระยอง) 

16-3-60 
4-3-92 
17-2-11 

เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของระบบท่อส่ง
น ้าสาย ดอกกราย-มาบตาพดุ 

โครงการมาบตาพดุ-สตัหีบ - สถานียกระดบัน ้า (มาบตาพดุ  
จ.ระยอง) 
- สถานีรับน ้าสตัหีบ   (จ.ชลบุรี) 

3-3-11 
14-2-54 

เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของระบบท่อส่ง
น ้าสายมาบตาพดุ-สตัหีบ 

โครงการหนองคอ้-แหลมฉบงั -บริเวณขอบอ่างเก็บน ้าหนองคอ้และ
สถานีรับน ้าแหลมฉบงั 
(จ.ชลบุรี) 

14-2-84 เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของระบบท่อส่ง
น ้าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั 

 
ตารางท่ี 4.6 รายการสินทรัพยจ์ากสิทธิการเช่าฯ ประเภทอาคาร 

สินทรัพย ์ ท่ีตั้ง 
ขนาด 

(ตร.ม.) 
วตัถุประสงคข์องการถือครอง 

โครงการดอกกราย-มาบตาพดุ    

- ส่ิงปลูกสร้าง (โรงสูบน ้า โรงไฟฟ้า 

ส านกังาน บา้นพกั สะพาน ฯลฯ) 

- สถานีสูบน ้าดอกกราย  (จ.ระยอง) 3,854.25 เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบ

ท่อส่งน ้าสายดอกกราย-มาบตาพดุ 

- ส่ิงปลูกสร้าง (ถงัยกระดบัน ้า บา้นพกั 

ฯลฯ) 

- สถานียกระดบัน ้า (ต.มาบข่า จ.ระยอง) 354.00  

- ส่ิงปลูกสร้าง (ส านกังาน บ่อรับน ้าดิบ  

สระพกัน ้าดิบ ฯลฯ) 

- สถานีรับน ้ามาบตาพดุ  (มาบตาพดุ  

จ.ระยอง) 

12,833.55  

 

โครงการมาบตาพดุ-สตัหีบ    

- ส่ิงปลูกสร้าง (สถานีไฟฟ้ายอ่ย ถงัน ้า

ยกระดบั ฯลฯ) 

 

- สถานียกระดบัน ้า (มาบตาพดุ จ.ระยอง) 233.55 เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบ

ท่อส่งน ้าสายมาบตาพดุ-สตัหีบ 

โครงการมาบตาพดุ-สตัหีบ(ต่อ) 

- ส่ิงปลูกสร้าง (บา้นพกัพนกังาน บ่อรับน ้า

ดิบ สระรับน ้าดิบ ฯลฯ) 

- สถานีรับน ้าสตัหีบ  (จ.ชลบุรี) 4,370.25  

โครงการหนองคอ้-แหลมฉบงั    

- ส่ิงปลูกสร้าง (บ่อรับน ้า ฯลฯ) - บริเวณขอบอ่างเก็บน ้าหนองคอ้ และสถานี

รับน ้าแหลมฉบงั   (จ.ชลบุรี) 

231.25 เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของระบบ

ท่อส่งน ้าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั 
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ทั้งน้ี บริษทั และ บริษทัยอ่ย ยงัมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีรับมอบจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย

การเขา้รับสัมปทานในการด าเนินกิจการประปา 4 แห่ง ไดแ้ก่ ประปาสัตหีบ  ประปาบางปะกง  ประปา

ฉะเชิงเทรา  และประปานครสวรรค ์เพื่อใช้ในการด าเนินการตามสัญญาสัมปทานซ่ึงบริษทัจะตอ้งส่งคืน

เม่ือส้ินสุดสัญญาสัมปทาน  รายละเอียดทรัพยสิ์นดงักล่าว แสดงในตารางท่ี 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 รายการทรัพยสิ์นหลกัรับมอบจากสัญญาสัมปทาน กปภ. 

รายการ ประปาสตัหีบ ประปาบางปะกง ประปาฉะเชิงเทรา ประปานครสวรรค ์

ระบบท่อส่งจ่ายน ้ า / / / / 

สถานีสูบน ้า (อาคารและเคร่ืองสูบน ้ า) / / / / 

ระบบกรองน ้าและผลิตน ้าประปา / / / / 

ถงัน ้าใสและหอถงัสูง / / / / 

สถานีเพ่ิมแรงดนั / / / / 

สินทรัพยอ่ื์น * / / / / 

* หมายเหตุ สินทรัพยอ่ื์น ประกอบดว้ย  ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า   เคร่ืองสูบน ้าของสถานีสูบน ้าแรงต ่า   หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงเคร่ือง

สูบจ่าย สารเคมี   ถงัควบคุมสูบจ่ายแก๊สคลอรีน เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลงานระหวา่งก่อสร้าง ณ 31 ธนัวาคม 2556 จ  านวน 1,975 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการหลกั ไดแ้ก่ 

 
โครงการ มูลค่า ณ 31 ธนัวาคม 2556 (ลา้นบาท) 

ธุรกิจน ้าดิบ 1,973.95 

ธุรกิจน ้าประปา 1.06 

 

      4.1.2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2556 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดจากการเขา้ค ้าประกนั อาวลั ภาระจ านองหรือการค ้าประกนัใหบุ้คคลอ่ืน ดงัน้ี 

- กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเป็นผูค้  ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัยอ่ยสามแห่ง ใน

กรณีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนัให้แก่บริษทัยอ่ยภายในวงเงิน 200 ลา้นบาท ส าหรับการค ้า

ประกนัหมอ้แปลงไฟฟ้า ค ้าประกนัการผลิตและขายน ้าประปา ประกนัสัญญาบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชน้ ้ า 

- หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนัเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนงัสือค ้าประกนัเก่ียวกบัการบริหารและด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในภาค

ตะวนัออกกบักระทรวงการคลงั หนงัสือค ้าประกนัเพื่อการปฏิบติัตามสัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาค

และกับกรมชลประทาน และหนังสือค ้ าประกันเพื่อประมูลโครงการของบริษัทจ านวนรวมทั้ งส้ิน       
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119.3 ลา้นบาท และ 71.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2555 : จ  านวน 202.5 ลา้นบาท และ 149.4 ลา้นบาท 

ตามล าดบั) 

       ดงันั้น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัฯ จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี 7,897,581,573 

บาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ คือ 4.75   บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียก

ช าระแลว้เท่ากบั 1,663,725,149 หุน้)  

 

4.2 ค่าสิทธิในการประกอบกจิการภายใต้สัญญาสัมปทานและต้นทุนการได้มาซ่ึงสิทธิสัมปทานรอตัดบัญชี    

    กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บสัมปทานในการด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา ดงัขอ้มูลสรุปแสดงไวใ้น

ส่วนลกัษณะบริการ  โดยมีค่าสิทธิในการประกอบกิจการภายใตส้ัญญาสัมปทานของบริษทั ยูนิเวอร์แซล 

ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดัและกิจการประปาใน  3  พื้นท่ี คือ ประปาบางปะกง  ประปาฉะเชิงเทรา  ประปานครสวรรค ์ 

สุทธิจ านวน 555,571,905.00บาท  และตน้ทุนการได้มาซ่ึงสัมปทานรอตดับญัชี 522,445,956.31 บาท  (ณ 31 

ธนัวาคม 2556) 
 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ 31 ธนัวาคม 2556   ดงัรายละเอียดแสดงใน

ตารางท่ี 4.8   
ตารางท่ี 4.8 การลงทุนของบริษทัและบริษทัร่วม ณ 31 ธนัวาคม 2556 

ช่ือบริษทั 

(บริษทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  

(บาท) 

ทุนช าระแลว้

(บาท) 

การถือหุ้น 

% 

1. บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ * บริหารกิจการประปาและงานวิศวกรรม

บริการ 

510,000,000 510,000,000 100 

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

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

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

5. บจ. อีดบัเบิ้ลยทีูลิต้ีส์ * ขนส่งน ้าทางท่อ 1,000,000 250,000 100 

6. บจ  อีดบัเบิล้ย ูวอเตอร์ 
 บาลานซ์ (ชลบุรี) * 

 

ขนส่งน ้าทางท่อ 1,000,000 250,000 100 

7. บจ. อีดบัเบิล้ย ูสมาร์ทวอเตอร์ (ระยอง) 

* 

ผลิตและจ าหน่ายน ้าอุตสาหกรรม 1,000,000 250,000 100 

8. บจ. เสมด็ยทิูลิต้ีส์ * ผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเล 60,000,000 60,000,000 55 

หมายเหตุ * ถือหุน้โดยบริษทั ** ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
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โดยสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.94 ของสินทรัพยร์วม

ของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนในอนาคต ดงัน้ี 

- การลงทุนในธุรกิจต่อเน่ือง ขยายฐานธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจด้านกิจการประปา เช่นธุรกิจการ

บริหารระบบท่อส่งจ่ายน ้ าเพื่อลดน ้ าสูญเสีย บริหารระบบบ าบดัน ้ าเสีย บริการวิศวกรรมและ

เทคโนโลยกีารจดัการน ้า เป็นตน้ 

- ธุรกิจบริการ ด้านบริการเทคนิค และวิศวกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัฯ  ตาม

นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ  ท่ีมุ่งเนน้เป็นผูน้ าดา้น “ Water Solution ” 

ทั้งน้ี บริษทัฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารงานของบริษทัยอ่ยทั้งหมด  โดยการแต่งตั้ง

กรรมการ  ผูแ้ทนของบริษทัฯ  ทั้งจากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อก าหนด

แนวนโยบายบริหารงาน  เพื่อมอบหมายแก่คณะผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยรับนโยบายไปปฏิบติัต่อไป 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยรายงานผลการด าเนินงานเป็นราย

ไตรมาสและรายปี  เพื่อใหบ้ริษทัฯทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานวา่เป็นไปตามแผนงานท่ีได้

ก าหนดเป็นนโยบายไว ้

 

 4.4  กรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินของบริษัท 
บริษทัไดท้  าประกนัความเส่ียงภยัของทรัพยสิ์นทั้งความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยตรง (All Risks) และผลกระทบ
อนัเกิดกบัธุรกิจหยดุชะงกัจากการเสียหายของทรัพยสิ์นของบริษทั (Business Interruption) ดงัน้ี 
 
สรุปกรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินรับโอนจากกระทรวงการคลงั 
1. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001664 
 ผูท้  าประกนั    บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั               บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง  31 ธนัวาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ประกนัความเส่ียงภยัทั้งปวง (All Risks Insurance) จากความเสียหาย  

ทางกายภาพของทรัพยสิ์นเอาประกนัอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุใดๆ 
ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนั
เส่ียงภยัทรัพยสิ์น วงเงินจ ากดัความรับผิด ส าหรับ ภยัน ้าท่วม 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 
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แต่ละสถานท่ีแต่ละภยั รวมกนัไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคร้ังและตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั (Combined Single limit for PD and BI),  

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

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  3,103,446.19  บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั 2,626,237,648.31  บาท 
 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 1. ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนมาจากกระทรวงการคลงั 

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

 ผูรั้บผลประโยชน์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ  
   บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 

 2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001642 
 ผูท้  าประกนั บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง ความสูญเสียทางการเงินเน่ืองจากผลก าไรท่ีลดลงจากผลกระทบของ

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

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ 367,955.88 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั  311,374,788.92 บาท 
 ผูรั้บผลประโยชน์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ  
   บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 63 
 

 3. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14013-114-130000296 
 ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อนัเป็นจากการกระท าโดย

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

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  268,570.00 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
 จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด  ไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อคร้ัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 รับผดิชอบเองส่วนแรก 50,000. 00 บ าทแรก  ส า ห รับคว าม เ สี ยห า ย ต่อท รัพ ย์ สิ นของ

 บุคคลภายนอกเท่านั้น 
 สถานท่ีตั้งทรัพยสิ์น สถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นรับโอนจากกระทรวงการคลงัในโครงการต่างๆ 

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

 
บริษัทได้ท าประกันความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย อัน

เน่ืองมาจากอุบติัเหตุใดๆ ภายใตข้้อตกลงคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยั
ทรัพยสิ์นฉบบัมาตรฐาน (GIA Form) ดงัน้ี 
 
สรุปกรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินของบริษัท 

 1.  กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001686 
 ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2556 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 64 
 

 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพยท่ี์เอาประกนั  
อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง  เง่ือนไข  และ 
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  881,483.12 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั  745,938,661.40 บาท 

 สถานท่ีเอาประกนัภยั บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
  (ส านกังานใหญ่) 

  1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  ส่ิงปลูกสร้างอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมร้ัวเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งตรึงตราส่วนต่อเติมและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านกังานทุกชนิด คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ลิฟท ์เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า เสาอากาศจานดาวเทียม รวมระบบอ านวยความสะดวกทุก
ชนิด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา แสงสว่าง โทรศพัท์ ระบบปรับ
อากาศ ระบบดบัเพลิง ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ก าแพงร้ัว ทางเดิน 
ประตู พื้น และผนงัหินอ่อน ภูมิสถาปัตย ์เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลงักาย อุปกรณ์ทุกชนิด และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยัรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความดูแลรักษาของผู ้
เอาประกนัภยัในฐานะผูรั้กษาทรัพย ์

 ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 
 2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001653 
 ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2556 
 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  10,850,235,49 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั  9,181,824,014.10 บาท 
 สถานท่ีเอาประกนัภยั    1. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 

  54/1  หมู่ 1  ต าบลบางขวญั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง 
  477  ถนนสุขมุวทิ  ต าบลหว้ยโป่ง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หนา้ 65 
 

 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์ส านกังาน   
เคร่ืองจกัร   เคร่ืองมือ   อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ   สถานี
เคร่ืองสูบน ้ า   รวมถึง ระบบท่อต่างๆ ทั้งบนดินและใตดิ้นท่ีอยูร่ะหวา่ง
สถานีสูบน ้ากบัสถานท่ีโครงการต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นแผนการด าเนินธุรกิจ 

 ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 

 3. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14016-114-130001675 
 ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 –31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความสูญเสียทางการเงินเน่ืองจากผลก าไรท่ีลดลงจากผลกระทบของ

อุบัติ เหตุต่อทรัพย์สินท่ี เอาประกันภัย ท่ี คุ ้มครองตามรายการเอา
ประกันภัยท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการ
ระยอง ภายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้ ง น้ี ก า ร คุ้มครอง น้ี จะยก เ ว้นไม่
คุม้ครองความเสียหายในส่วนแรก (Deductibles) เป็นระยะเวลา 5 วนั 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  1,286,437.46 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,088,625,211.08 บาท 
 สถานท่ีเอาประกนัภยั  1. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 

  54/1  หมู่ 1  ต าบลบางขวญั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง 
  477  ถนนสุขมุวทิ  ต าบลหว้ยโป่ง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 

 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  1. ก าไรขั้นตน้  
  2. การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ  

 ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 
 4. กรมธรรมเ์ลขท่ี 14013-114-130000285 
 ผูท้  าประกนั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัผูรั้บประกนัภยั  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
 ระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 31 ธนัวาคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2556 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อนัเป็นจากการกระท าโดย

ประมาท บกพร่อง เลินเล่อ ของบริษทั หรือพนักงาน หรือจากการท่ี
ทรัพยสิ์นของบริษทั สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งทาง



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
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ร่างกาย ทรัพยสิ์น ตลอดจนกรณีท่ีทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกไดรั้บ
ความเสียหายจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

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

  บุคคลภายนอกเท่านั้น 
 

 สถานท่ีเอาประกนัภยั  1. ส านกังานใหญ่ 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี  รวมถึงตามแนวท่อส่งน ้าดิบ ดงัน้ี 
     - หนองคอ้-แหลมฉบงั 
     - โรงกรองบางพระ 2 
     - นครเน่ืองเขต 
     - ศรีราชา 
     - บางปะกง-ชลบุรี 
     - ฉะเชิงเทรา 
  3. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง รวมถึงตามแนวท่อส่งน ้าดิบ ดงัน้ี 
     - มาบตาพุด 
     - ดอกกราย-มาบตาพุด 
     - แม่น ้าระยอง 
     - หนองปลาไหล-หนองคอ้ 
     - หนองปลาไหล-มาบตาพุด  

 ผูเ้อาประกนัภยั บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
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5.    พ พ      ฎหม   
 
1. ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของ   
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบุตร(อบต.บางบุตร) ผูฟ้้องคดีท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค่าย 
(อบต.บา้นค่าย) ผูฟ้้องคดีท่ี  2 และ นายสายณัห์ ยงัดี ผูฟ้้องคดีท่ี 3 ไดย้ื่นฟ้องการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  
ต่อศาลปกครองระยอง เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2549 เป็นคดีพิพาท เก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

ศาลปกครองระยองไดมี้ค าสั่งเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2549 เรียกใหก้ลุ่มบริษทั ยยู ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม 
เขา้มาเป็นคู่กรณีและท าค าให้การในคดี โดยก าหนดให้เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 เน่ืองจากมีส่วนได้เสียในกรณี
พิพาทดว้ย  และต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2550 ศาลปกครองระยอง ไดมี้ค าพิพากษาเพิกถอนกระบวนการ
คดัเลือกเอกชนให้ผลิตน ้ าประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ. ในพื้นท่ีของส านักงานประปาระยอง(เพิกถอนการ
คดัเลือกกลุ่มบริษทั ยยู ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม) และเพิกถอนสัญญาเลขท่ี ฝกม. 1/2549 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2549
ซ่ึงเป็นผลจากการคดัเลือกท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

กปภ.และกลุ่มบริษทั ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม ได้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้(ศาลปกครอง
ระยอง) ต่อศาลปกครองสูงสุด และระหวา่งการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด  กปภ. ยงัคงให้ กลุ่มบริษทั 
ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม ปฏิบติัตามสัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าประปา เพื่อขายให้แก่ กปภ. ท่ีส านกังานประปา
ระยองต่อไป รวมถึง กปภ. ยงัคงยนืยนัสิทธิ หนา้ท่ีของคู่สัญญาท่ีมีต่อกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา จนกวา่คดี
จะส้ินสุด หากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉยัยนืตามค าพิพากษาศาลปกครองระยอง ส่งผลใหส้ัญญาถูก
เพิกถอน กลุ่มบริษทั ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม มีสิทธิเรียกร้อง กปภ. จ่ายค่าชดเชย รวมถึงตน้ทุนการก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบประปาตลอดจนค่าใชจ่้ายอ่ืนใดทั้งหมดท่ีเสียไปเพื่อให้ระบบประปาสามารถด าเนินงานได ้  

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคดีน้ี โดยมีประเด็นแห่งคดีท่ีต้อง
พิจารณา คือ เร่ืองอ านาจฟ้องของผูฟ้้องคดีทั้ง 3 และ เร่ืองความชอบดว้ยกฎหมายของการจดัให้มีสัญญาฯ ซ่ึง
ตุลาการผูแ้ถลงคดีมีความเห็นว่าผูฟ้้องคดีทั้ง 3 ไม่มีอ านาจยื่นฟ้องคดี เน่ืองจากไม่ใช่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ หรือ
เดือดร้อนเสียหายจากการคดัเลือกเอกชนให้ผลิตน ้ าประปา  จึงมีความเห็นให้องคค์ณะของศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาพิพากษากลบัค าพิพากษาศาลปกครองระยอง ส่งผลให้คดีถึงท่ีสุดตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556ใหย้กฟ้อง เน่ืองจากผูฟ้้องคดีไม่มีส่วนไดเ้สีย จึงไม่มีอ านาจฟ้อง 
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2. ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

ดว้ยบริษทั เสมด็ ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั เป็นบริษทัในเครือ ท่ีบริษทัร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
จดัตั้งดว้ยทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 60 ลา้นบาท เพื่อขยาย การลงทุนในธุรกิจดา้นน ้ า อีกทั้งเป็นตน้แบบในการ
ด าเนินธุรกิจสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ในลกัษณะการร่วมลงทุนกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน (Public-Private Partnership: 
PPP) โดย EW ถือหุน้ร้อยละ 55 มูลค่าหุน้คิดเป็นเงินลงทุนของ EW 33 ลา้นบาท  

ต่อมาบริษทั เสมด็ ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั คดัเลือกผูรั้บจา้งรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตน ้ าประปาจาก
น ้ าทะเลขนาด 50 ลบ.ม. /ชม. และได้ผูรั้บจา้งคือ กิจการร่วมคา้ เจ.วี.บี.เอช ฟอร์เอเวอร์เพียว แต่เน่ืองจาก     
ผูรั้บจา้งขาดคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคาจึงไม่ไดล้งนามในสัญญา และใหช้ะลอโครงการฯ  
ต่อมาผูรั้บจา้งไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาตามหนงัสือ ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 และเรียกร้องค่าเสียหาย  

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 กิจการร่วมคา้ เจ.ว.ีบี.เอช ฟอร์เอเวอร์เพียว (โจทก)์ ไดย้ืน่ฟ้องบริษทั เสมด็ 
ยทิูลิต้ีส์ จ  ากดั (จ  าเลย) ณ ศาลจงัหวดัระยอง วา่ผดินดัผดิสัญญา และเรียกค่าเสียหาย เป็นเงินจ านวน 
23,819,898 บาท 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
ช่ือบริษทั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ EASTW 
ลกัษณะประเภทธุรกิจ พัฒนาและดูแลโครงข่ายระบบท่อส่งน ้ าดิบเพื่อจ าหน่ายน ้ าดิบให้แก่ผู ้ใช้น ้ า 

นอกจากนั้น บริษทัยงับริการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัระบบผลิตน ้ าสะอาด ตลอดจน
ระบบท่อส่งน ้ าภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับตรวจซ่อม 
ซ้ือ-ขาย อุปกรณ์และวสัดุท่ีเก่ียวกบัการส่งน ้าทุกชนิด รวมทั้งรับเป็นท่ีปรึกษาในการ
ซ่อมบ ารุงท่อส่งน ้า เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ และสามารถร่วมทุนกบัเอกชนได ้

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษทั 0107539000316 (เดิมเลขท่ี บมจ.632) จดทะเบียนวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2539 
เวบ็ไซต ์  www.eastwater.com 
โทรศพัท ์  (662) 272-1600 
โทรสาร   (662) 272-1601 ถึง 3 
หุน้สามญัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและหุน้ช าระแลว้ ดงัน้ี 
ทุนจดทะเบียน   1,663,725,149 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  รวมมูลค่า 1,663,725,149 บาท 
ทุนช าระแลว้      1,663,725,149 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  รวมมูลค่า 1,663,725,149 บาท 
 
รายช่ือกจิการทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
 ล้านบาท  

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
 ร้อยละ  

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

บริหารกิจการประปา 
และบริหารระบบบ าบดั 
น ้าเสียในรูปสญัญาสมัปทาน 
สญัญาจา้งบริหารและ 
สญัญาเช่าบริหาร 

สามญั 510 100 

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

บริหารกิจการประปา รวมถึง
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
ใหแ้ก่ส านกังานประปา
นครสวรรคแ์ละงานบริการ 
ผูใ้ชน้ ้ า 

สามญั 40 (บจ. ยยู ู
ถือหุน้ 

99.99) 1 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
 ล้านบาท  

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
 ร้อยละ  

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

บริหารกิจการประปา รวมถึง
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
ใหแ้ก่ส านกังานประปา    
บางปะกงและงานบริการ 
ผูใ้ชน้ ้ า 

สามญั 40 (บจ. ยยู ู
ถือหุน้ 
99.99) 1 

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

บริหารกิจการประปา รวมถึง
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
ใหแ้ก่ส านกังานประปา
ฉะเชิงเทราและงานบริการ 
ผูใ้ชน้ ้ า 

สามญั 100 (บจ. ยยู ู
ถือหุน้ 
98.99) 

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

ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา สามญั 345 15.88  

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

ขนส่งน ้ าผา่นท่อ สามญั 0.250 99.99 1 

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

ขนส่งน ้ าผา่นท่อ สามญั 0.250 99.99 1 

บริษัท เสมด็ยูทลิติีส์้ จ ากดั 
เลขท่ี 52/21 หมู่ 2  
ต าบลน ้ าคอก อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 

ผลิตน ้ าประปาจากน ้ าทะเล สามญั 60 54.99 1 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
 ล้านบาท  

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
 ร้อยละ  

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

ผลิตและจ าหน่ายน ้ า
อุตสาหกรรม 

สามญั 0.250 99.99 1 

หมายเหตุ :     1. ไม่รวมการถือหุน้โดยผูก่้อการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(หุน้สามญั)  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
   กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท:์  (662) 229-2800 
โทรสาร:  (662) 654-5427 
 
ผูส้อบบญัชี   บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
   179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 
   ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
   กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์  (662) 286-9999 
โทรสาร:  (662) 286-5050 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
7.1.1 ทุนจดทะเบียน 

ณ  ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว  1,663,725,449 บาท     
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,663,725,449 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาท ส าหรับประวติัการเปล่ียนแปลงทุนจด
ทะเบียนในระยะท่ีผา่นมา  แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 7.1  
 
ตารางท่ี 7.1 ประวติัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทั 

เดอืน / ปี ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน
เพิม่/(ลด) 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

 

ที่จดทะเบียนการ
เพิม่/(ลด)ทุน 

วัตถุประสงค์ของการเพิม่ทุน (ลดทุน) 

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

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539 เพื่อใชใ้นการขยายโครงการ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั 

กรกฎาคม 2540 1,000 510 1,000 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปในราคาหุ้นละ 30 บาท 
(ราคาพาร์ 10 บาท)  เพื่อใชใ้นการขยายงานของบริษทั 

มกราคม 2541 1,050 50 1,000 เพื่อใชร้องรับการใชสิ้ทธิของพนกังานบริษทั ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  

กุมภาพนัธ์ 2547 1,000 (50) 1,000 ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้น
บาท เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั หมดอายลุง 

กุมภาพนัธ์ 2547 1,050 50 1,000 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,050 ลา้น
บาท เพ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั 

มิถุนายน 2547 1,665 615 1,000 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ลา้นบาท เป็น 1,665 ลา้น
บาท เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ ใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

พฤษภาคม 2548 1,665 0 1,299.69 ไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติ ท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2548 

ธนัวาคม  2550 1,665 0 
 

 

1,663.73 
 

 

ทุนท่ีเรียกช าระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

มกราคม 2551 1,663.73 (1.27) 
 

1,663.73 จดทะเบียนลดทุนเน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิหมดอายุ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
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7.1.2  หุ้นกู้ 
 บริษทัไม่มีการออกหุน้กูใ้ดๆ 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)          

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายะเอียดดงัตารางท่ี 7.2 
 

ตารางท่ี 7.2 รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 
ล ำดับที่ ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 การประปาสว่นภมูิภาค 668,800,000 40.20 
2 บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 311,443,190 18.72 
3 NORBAX INC.,13 136,548,800 8.21 
4 การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 76,000,000 4.57 
5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 40,779,100 2.45 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 34,650,398 2.08 
7 NORTRUST NOMINEES LTD. 23,252,925 1.40 
8 กองทนุเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 19,684,300 1.18 
9 คณุมิน เธียรวร 17,000,000 1.02 
10 กองทนุเปิดอเบอร์ดีนโกรท 16,498,700 0.99 

 ผู้ ถือหุ้นอื่น 319,067,736 19.18 
         1,663,725,149     100.00 
 
หมายเหต ุ   1.  ผู้ถือหุ้นล าดับท่ี 3 มีช่ือเป็นบริษัทนิติบคุคลหรือ NORMINEE ACCOUNT ซ่ึงได้ตรวจสอบแล้ว ULTIMATE SHAREHOLDER 
         ได้แก่ UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED  

   2.  ผู้ถือหุ้นในล าดับท่ี 1 และ 4 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีเป็นตัวแทนภาครัฐ และ ผู้ถือหุ้นล าดับท่ี 2 เป็นนิติบคุคล ซ่ึงผู้ถือหุ้นท้ัง 3 ราย
         มีส่วนในการก าหนดนโยบายการจัดการ โดยเสนอผู้แทนเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  
   3.   ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากัด ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository 
         Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 6 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการ
        เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจ านวนหุ้นของบริษัทท่ีน าไปออก NVDR น้ัน อาจมีการ
       เปล่ียนแปลงซ่ึงบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
        (www.set.or.th) 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลงัหกัเงินส ารองตาม
กฎหมายในแต่ละปี  รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร ในส่วนของ

http://www.set.or.th/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยจะค านึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคตประกอบในการ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัยอ่ย 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1 โครงสร้างการจัดการ 

อีสทว์อเตอร์เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  มีการจดัโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลส าหรับบริษทัมหาชน (Corporate Good governance) ของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลต.)   ซ่ึงมุ่งเนน้ให้เกิดความโปร่งใส
ในการบริหารงาน  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงประกอบดว้ย  ผูถื้อหุ้น  ลูกคา้  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บบริการน ้าดิบ และน ้าประปาดว้ยประสิทธิภาพสูงสุด  

ทั้งน้ีขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ  ไดมี้การจดัท าเป็นกฎบตัร และระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคู่มือคณะกรรมการบริษทั   โดยมีคณะกรรมการท่ี
เป็นอิสระ หรือกรรมการจากภายนอกไม่นอ้ยกวา่ 3 คน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งกรรมการท่ีอาจมี
ผลประโยชน์ไดเ้สียกบับริษทั  เพื่อใหบ้ริษทั มีระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพและมีความ
โปร่งใสต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทั จึงก าหนดโครงสร้างองคก์ร ดงัรายละเอียดแสดงในแผนภาพท่ี 8.1 

 
แผนภาพท่ี 8.1 แผนผงัโครงสร้างองคก์ร 
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8.2  คณะกรรมการบริษัท  
เพื่อสนับสนุนกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อรักษาไวซ่ึ้งประสิทธิผลโดยไม่ละเลยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการจดัการและการบริหารความเส่ียงของบริษทั ให้เหมาะสม คณะกรรมการบริษทั ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีมีความช านาญเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้มี
ความถูกตอ้ง ชดัเจน และสมบูรณ์เบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  เห็นชอบ
หรือรับรอง แลว้แต่กรณี คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
 คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
            8.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

1) มีหน้าท่ีรับผิดชอบและจดัการกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
(Corporate plan) เป้าหมาย ขอ้บงัคบั และมติจากการประชุมผูถื้อหุน้ 

2)  ให้การบริหารและจดัการของคณะกรรมการบริษทั  ตั้งมัน่ในความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส โดย
ค านึงถึงผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

3)  คณะกรรมการบริษทัสามารถมอบอ านาจการบริหารและจดัการให้กรรมการคนหน่ึงหรือเป็นหมู่
คณะ เพื่อด าเนินการตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด้ เวน้แต่บริษทัมีข้อบงัคบัไม่ให้ใช้อ  านาจ
ดงักล่าว โดยมีการระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
            8.2.2 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 8 คน กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 10 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.2 
ตารางท่ี 8.2 คณะกรรมการบริษทั 

ล าดบัที ่ รายช่ือ 
การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
1 น.ต. ศิธา     ทิวารี ประธานคณะกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
2 หม่อมหลวง ปาณสาร หสัดินทร กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และ  
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 

3 นายกลัยาณะ  วภิติัภูมิประเทศ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ 
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ 
กรรมการตรวจสอบ  
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ล าดบัที ่ รายช่ือ 
การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
4 พลเอกชูชยั         บุญยอ้ย                       กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ 

กรรมการตรวจสอบ  
5 นายปริญญา    นาคฉตัรีย ์ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน  

6 พลเอกนายแพทย ์สหชาติ พิพิธกลุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ 
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ 
กรรมการบริหารและการลงทุน 

7 นายไทยรัตน์  โชติกะพกุกะณะ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

8 นายโชติศกัด์ิ อาสภวริิยะ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง,กรรมการบริหารและการลงทุน,
กรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

9 นายวรีพงศ ์   ไชยเพ่ิม กรรมการบริษทั 
10 นายสหสั       ประทกัษนุ์กลู กรรมการบริษทั และ 

กรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

11 นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู กรรมการบริษทั และ 
กรรมการบริหารและการลงทุน และ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
          8.2.3 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดประชุมประจ าเดือนโดยปกติในช่วงสัปดาห์ท่ี 4  ของเดือน โดยไดก้ าหนดวนั
ประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาการเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคร้ัง โดยประธาน
คณะกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ร่วมกนัก าหนด
ขอบเขต ระดบัความส าคญั และเร่ืองท่ีจะก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบรรจุเร่ืองท่ีส าคญัใน
ระเบียบวาระเร่ืองเพื่อพิจารณา และจดัเรียงเร่ืองต่างๆ ในระเบียบวาระดงักล่าวตามล าดบัความส าคญั และ
เร่งด่วน โดยมีหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุมทุกคร้ัง  ในระหวา่งการประชุม เม่ือฝ่ายบริหารจบ
การน าเสนอระเบียบวาระแลว้  ประธานคณะกรรมการจะเชิญกรรมการให้ซกัถามฝ่ายบริหาร หรือแสดงความ
คิดเห็น และอภิปรายปัญหาร่วมกนั  เม่ือไดข้อ้สรุปจากการอภิปราย ประธานคณะกรรมการจะท าหนา้ท่ีสรุป



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)       ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ     
         

__________: นางน ้าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 78 

 
 

มติท่ีประชุม เพื่อความชดัเจนถูกตอ้ง ใหทุ้กฝ่ายไดรั้บทราบร่วมกนัเพื่อใหมี้การพิจารณาอยา่งรอบคอบ รวมถึง
จดัสรรเวลาท่ีเพียงพอท่ีท าให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาร่วมกนัได ้ ทั้งน้ีหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นมติท่ี
ประชุม ประธานคณะกรรมการจะน าเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระถดัไป 
  ทั้งน้ี  ในปีงบประมาณ 2556   คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง โดยการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการบริษทัแต่ละคน สรุปได ้ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ   
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

(คร้ัง) 

ช่วงระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่ง 

1 น.ต. ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการ 7/7 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ11 มิ.ย. 2556 

2 นายชนินทร์ เยน็สุดใจ อดีตประธานคณะกรรมการ 6/6 13 ธ.ค. 2555-  
28 พ.ค. 2556 

3 นายจิรัฏฐ ์ นิธิอนนัตภร อดีตกรรมการ 3/5 13 ธ.ค. 2555-  
17 พ.ค. 2556 

4 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี อดีตกรรมการ 5/5 20 ธ.ค. 2555-  
17 พ.ค. 2556 

5 นายประพนัธ์* อศัวอารี อดีตกรรมการ 1/4 26 ม.ค. 2550- 
30 เม.ย. 2556 

6 นางรัตนา กิจวรรณ อดีตกรรมการ 6/6 1 เม.ย. 2555 - 
10 มิ.ย. 2556 

7 นางน ้าฝน รัษฎานุกลู อดีตกรรมการ 1/1 29 มี.ค 2555 -  
17 เม.ย. 2555 

8 หม่อมหลวง ปาณสาร หสัดินทร กรรมการ 8/10 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ30 เม.ย. 2556 

9 นายกลัยาณะ วภิติัภูมิประเทศ กรรมการ 6/14 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 13 ธ.ค. 2555 

10 พล.อ. ชูชยั บุญยอ้ย กรรมการ 14/14 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 13 ธ.ค. 2555 

11 นายปริญญา นาคฉตัรีย ์ กรรมการ 14/14 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 20 ธ.ค. 2555 

12 นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ กรรมการ 14/14 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 20 ธ.ค. 2555 

13 นายวรีพงศ ์ ไชยเพ่ิม                                       กรรมการ 8/14 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 25 เม.ย. 2555 

14 นายสหสั ประทกัษนุ์กลู กรรมการ 13/14 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 25 เม.ย. 2555 
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รายช่ือคณะกรรมการ   
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

(คร้ัง) 

ช่วงระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่ง 

15 พล.อ. สหชาติ พิพิธกุล กรรมการ 6/7 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 11 มิ.ย. 2556 

16 นายโชติศกัด์ิ อาสภวริิยะ กรรมการ 5/7 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 11 มิ.ย. 2556 

17 นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู กรรมการ 4/4 เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง
เม่ือ 30 ส.ค. 2556 

 *ลาประชุมโดยไดรั้บอนุมติัจากประธานคณะกรรมการบริษทัรวม 3 คร้ัง 
 
8.3 ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัท 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของบริษทั มีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ผูอ้  านวยการอาวโุส และผูอ้  านวยการ ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.3 

 
ตารางท่ี 8.3 ผูบ้ริหารของบริษทั 
ล าดับที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวนัชยั              หล่อวฒันตระกลู กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
2. นายเจริญสุข          วรพรรณโสภาค รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ 

 รักษาการ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
3. นายน าศกัด์ิ            วรรณวสูิตร รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี 
4. นางน ้าฝน               รัษฎานุกูล ผูอ้  านวยการอาวุโส  ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

และเลขานุการบริษทั 
5. นางธิดารัชต ์          ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ  
6. นายเชิดชาย            ปิติวชัรากุล ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ 
7. นางวริาวรรณ         ธารานนท ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวกนัยานาถ  วรีะพนัธ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
9. นายสมบติั              อยูส่ามารถ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี 

 
8.3.1 อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
1.  รับผดิชอบผลการบริหารกิจการของบริษทั ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบริหาร

จดัการให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนวิสาหกิจ (Corporate Plan)  ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยเป็นไปตามระเบียบ  วตัถุประสงค์ภายในขอบเขตของ
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กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทั้งการควบคุมการด าเนินงานโดยรวมให้สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ รวมทั้งขอ้ก าหนดระเบียบปฏิบติัต่างๆ  

2. รับผดิชอบต่อการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษทั ในการพฒันาและจดัการระบบท่อส่งน ้ าสายหลกั
ในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกท่ีไดรั้บโอนสิทธิมาด าเนินการครอบคลุมถึงการจ าหน่ายน ้ าดิบให้แก่
นิคมอุตสาหกรรม  โรงงานอ่ืนๆ  ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั ให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ปฏิบติัการ
แทนจะไม่รวมถึงการอนุมติัให้ท ารายการท่ีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ขอ้ 5.2 ความขดัแยง้ของผลประโยชน์) 
 
8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยควรให้มี
ระดบัและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพได ้แต่
ควรหลีกเล่ียงการจ่ายท่ีเกินสมควร ทั้งน้ี คณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั 
และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัให้
ความเห็นชอบ เพื่อน าเสนอยงัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาอนุมติั โดยอตัราค่าตอบแทนให้เป็นไป
ตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงอา้งอิงจากก าไรสุทธิ เงินปันผล และผลการด าเนินงานของ
กรรมการบริษทั ซ่ึงจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2556 บริษทัจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม 
   ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2555 เม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 มีมติ
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 แยกเป็นดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท/คน 

 เบ้ียประชุม คร้ังละ 10,000 บาท/คน ทั้งน้ี หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 คร้ัง คงให้ได้เบ้ีย

ประชุมเพียง 1 คร้ัง 

โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบริษทัไดรั้บเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25  
คณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี- 

 เบ้ียประชุม คนละ 20,000 บาท/คน ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
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2. คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน –ไม่มี- 

 เบ้ียประชุม คนละ 10,000 บาท/คน ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บเบ้ียประชุมตามคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมแต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 
บาท 

2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท   
    คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2548 (28 ธนัวาคม 2548) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนโบนสัคณะกรรมการบริษทั โดยจะจ่ายเม่ือบริษทัมีก าไรสุทธิ และจ่ายไม่เกินอตัราร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษทัได้รับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25 และอตัราการค านวณ
โบนสั เป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 
การรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในปีงบประมาณ 2556 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2556                                              
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1 น.ต.ศิธา ทิวารี ประธาน

คณะกรรมการ 
7 87,500 - 262,500 - 

2 นายชาญชยั สุนทรมฏัฐ ์ อดีตประธาน
คณะกรรมการ1 

- - - - 445,560.50 

3 นายชนินทร์ เยน็สุดใจ อดีตประธาน
คณะกรรมการ3 

5 62,500 - 187,500 40,505.50 

4 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตกรรมการ2 - - - - 437,459.40 
5 นายพลูศกัด์ิ ประณุทนรพาล อดีตกรรมการ2 - - - - 437,459.40 
6 นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ อดีตกรรมการ2 - - - - 401,004.45 
7 นายวเิชียร อุดมรัตนะศิลป์ อดีตกรรมการ2 - - - - 109,364.85 
8 นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล อดีตกรรมการ2 - - - - 162,022.00 
9 นางอรุณี อคัรประเสริฐกุล อดีตกรรมการ2 - - - - 437,459.40 

10 พล.ต.อ.วฒิุ พวัเวส อดีตกรรมการ2 - - - - 401,004.45 
11 นางสาวณาริณี ตะล่อมสิน อดีตกรรมการ2 - - - - 401,004.45 
12 นายจิรัฏฐ ์* นิธิอนนัตภร อดีตกรรมการ3 5      30,000 110,000 150,000 36,454.95 

(หนว่ย : บาท) 
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13 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี อดีตกรรมการ3 5 50,000 150,000 150,000 - 
14 นางรัตนา กิจวรรณ อดีตกรรมการ3 5 50,000 20,000 150,000 291,639.60 
15 นายประพนัธ์6 อศัวอารี อดีตกรรมการ3 4 10,000 60,000 120,000 486,066.00 
16 นางน ้าฝน6 รัษฎานุกลู อดีตกรรมการ3 - -7 - - 40,505.50 
17 ม.ล.ปาณสาร หสัดินทร กรรมการ 8 70,000 170,000 240,000 - 
18 นายกลัยาณะ วภิติัภูมิประเทศ กรรมการ 12 50,000 170,000 360,000 36,454.95 
19 พล.อ.ชูชยั บุญยอ้ย กรรมการ 12 120,000 200,000 360,000 36,454.95 
20 นายปริญญา นาคฉตัรีย ์ กรรมการ 12 120,000 80,000 360,000 - 
21 นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ กรรมการ 12 120,000 200,000 360,000 - 
22 นายวรีพงศ ์  ไชยเพ่ิม กรรมการ 12 70,000 60,000 360,000 255,184.65 
23 นายสหสั4 ประทกัษนุ์กลู กรรมการ 12 110,000 130,000 360,000 324,044.00 
24 พล.อ. สหชาติ พิพิธกุล กรรมการ 7 60,000 170,000 210,000 - 
25 นายโชติศกัด์ิ อาสภวริิยะ กรรมการ 7 50,000 180,000 210,000 - 
26 นายวนัชยั6 หล่อวฒันตระกลู กรรมการ 4 40,000 90,000 120,000 - 
27 นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง กรรมการชุดยอ่ย 11 - 230,000 - - 

 
หมายเหตุ :    * ปัจจุบนันายจิรัฏฐฯ์ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น นายพิบูลยเ์ขตรฯ 
  1 ถึงแก่อนิจกรรมวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2555 

2  อดีตกรรมการท่ีพน้วาระการด ารงต าแหน่งก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 
3  อดีตประธานคณะกรรมการบริษทั และอดีตกรรมการ  ท่ีพน้วาระการด ารงต าแหน่งก่อนวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 

  4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัของนายสหสั ประทกัษนุ์กูล จ  านวน 924,044 บาท ไดด้ าเนินการ
ตามระเบียบของ บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ท่ีโอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทั
อ่ืนๆ เขา้โดยตรงยงัมูลนิธิไทยรักษป่์า 

   5  จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม มีรายการสรุปท่ีหนา้ 78  
   6  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายค านวณอยูใ่นค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  7  นางน ้าฝน รัษฎานุกลู มีหนงัสือยงับริษทัแจง้ขอไม่รับค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารของบริษทั จ านวน 9 คน  ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน ส าหรับผล
การด าเนินงานในปี 2556  ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 39,396,305 บาท 
 8.4.3 การถือครองหลกัทรัพย์ 
 คณะกรรมการบริษทั 11 คน ท่ีด ารงต าแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556  ไม่มีผูใ้ดถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษทั   

ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารของบริษทั  9 คน มีการถือครองหุ้นสามญัจ านวน  
2,011,160 หุน้  ( ณ 31 ธนัวาคม 2556 ) 

 8.4.5  การจ่ายเงินสมทบในกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
  บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราร้อยละ 8-10 ของเงินเดือน โดย

ในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 9 ราย จ านวน  1.09 ลา้นบาท 
8.5 บุคลากร และนโยบายในการพฒันาพนักงาน  
      8.5.1 บุคลากร  

(1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556  บริษทั มีพนกังานทั้งส้ิน  155  คน แบ่งเป็นพนกังานประจ า 152 คน 
และพนกังานสัญญาจา้ง 3  คน ดงัมีรายละเอียด ดงัแสดงในตารางท่ี 8.5 

ตารางท่ี 8.5 จ  านวนพนกังานบริษทัในปี 2556  แยกรายหน่วยงาน 
ฝ่าย/ ส านกั จ านวนพนกังานทั้งส้ิน  (คน) 

1. ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั 
2. 2. รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ 

3. รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี 
4. ฝ่ายวางแผนโครงการ 

15 
2 
2 

18 
5. ฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ 
6. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
7. ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

44 
4 

16 
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
9. ฝ่ายอ านวยการ 

10 
13 

10. ฝ่ายการเงินและบญัชี 
11. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

20 
4 

12. ฝ่ายตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 
รวม 155 
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บริษทั พิจารณาถึงความส าคญัของพนักงานซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั  ในการด าเนินการ
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดงันั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพฒันาบุคคล จึงมีความส าคญัเป็น
อยา่งยิ่ง  ในปี 2556  บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ในการบริหารบุคลากรเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของ
องคก์ร ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี   

1. การสรรหาบุคลากร (Recruitment)  ให้มีคุณสมบติัเหมาะสมกบังาน โดยก าหนดเกณฑ์ดา้นต่างๆ 
เพื่อยกระดบัความสามารถของบุคลากรท่ีจะเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร 

2. การก าหนดโครงสร้างค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ (Remuneration Policy) ท่ีสามารถ
แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจบริการสาธารณูปโภค ภายใตก้รอบค่าใช้จ่ายบุคลากรท่ีเหมาะสม และ
สร้างขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน 

3. การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (Training and Development)  โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิ่มศกัยภาพ และความสามารถในฐานะผูน้ าดา้นการจดัการน ้า สามารถน าไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน ส่งผลต่อการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  

4. การพฒันาระบบงานภายในองคก์ร  โดยสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งบูรณาการ 
อาทิ ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Management) ของพนกังานท่ีโปร่งใส
และชดัเจน  ระบบการสรรหาพนกังานผูมี้ผลงานดี (Talent Management) เสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพ และมีความพร้อมในการปรับเปล่ียนรูปแบบงานหรือการโอนยา้ยไปยงัหน่วยงานใหม่ 
รวมทั้งการสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path Management) ตลอดจนการเตรียมปรับปรุง
โครงสร้างองคก์รใหส้อดรับกบัเป้าหมาย และกลยทุธ์ขององคก์รในการขยายธุรกิจในอนาคต 

5. การส่ือสารภายในองคก์ร (Internal Communication) โดยมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร 
ตลอดจนเป็นช่องทางการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปสู่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork) และการรับขอ้ร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

  
 (2) ในปี 2556  บริษทั ยงัคงให้ความส าคญักบัการน าดชันีวดัความส าเร็จของงาน (Corporate KPIs)  

ใช้ในการประเมินผลงานพนกังานทุกระดบั  รวมทั้งการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนกังาน  
เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ขององค์กร  มีการส่ือสารถ่ายทอดให้
พนกังานทุกระดบัมีความรู้และความเขา้ใจถึงพฤติกรรมท่ีองค์กรตอ้งการ  โดยก าหนดสมรรถนะหลกัของ
องคก์ร  Core Competency ของพนกังานทุกคน  คือ   I  A  C T เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย ดงัน้ี 
   Integrity     คุณธรรม 
   Achievement Orientation    ความมุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จ 
   Customer Service Orientation  ความใส่ใจบริการลูกคา้ 
   Teamwork and Leadership  การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ าทีม 
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 ทั้งน้ีบริษทัก าหนดสมรรถนะดา้นบริหารจดัการ  Managerial Competency ส าหรับผูบ้ริหารและ
หวัหนา้งาน คือ  D I S C   ดงัน้ี 
             Developing Others       การพฒันาบุคลากร 

Influence and Effective Communication  การโนม้นา้วจูงใจ และ 
                                                                                            การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Strategic Orientation    การมุ่งเนน้กลยทุธ์ 
Change Leadership     การเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง 

                
 นอกจากน้ี  บริษทัยงัคงเน้นให้ผูบ้ริหารและพนักงานน า   TCC (Teamwork, Coaching, 
Communication) ไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

 
บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินอ่ืนๆ  และโบนัสจากผลงานปี 

2556ใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหาร รวมกนัทั้งส้ิน   147,335,051.88  บาท 
 
      8.5.2 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
              แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
               ในการพฒันาบุคลากร  บริษทัมุ่งเน้นการพฒันาทั้งในระดบับุคคล และระดบัองค์กร เพื่อให้เกิด
ผลลพัธ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดงัแผนภาพดา้นล่าง 
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               ในปี 2556  บริษทัเร่ิมมีการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)  เพื่อให้
มีการวดัผล ติดตามตรงตามความตอ้งการของสายงานและชดัเจนมากข้ึน ในปี 2557  การพฒันารายบุคคล ได้
ใช้แนวทางในการพฒันาพนักงานทางด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยยึดแนวคิดเร่ืองการพฒันา
บุคลากรในสัดส่วน 70 -20 -10 โดยมุ่งเนน้ให้พนกังานเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน หรืองานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (On the Job Training) ร้อยละ 70 เรียนรู้โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูอ่ื้น หรือการถ่ายทอดความรู้ 
(Learning from Other) ร้อยละ 20 และเรียนรู้ผ่านหลกัสูตรตามแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี (Formal 
Learning) โดยการฝึกอบรม ร้อยละ 10  

 
การประเมินผลพนักงาน 
               ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จดัให้มีกระบวนการประเมินผลประจ าปี (ปีละ 2 คร้ัง) ซ่ึงในเอกสารประเมิน
นั้นพนักงานสามารถแจง้ถึงงานท่ีตนเองสนใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีตอ้งการ โดยในขั้นตอนการ
ประเมินผูบ้งัคับบญัชาจะส่ือสารกับผูใ้ต้บังคบับญัชาทราบถึงความคาดหวงัในงาน ข้อเด่น-ข้อด้อยของ
พนกังาน โอกาส และวิธีพฒันา เม่ือมีต าแหน่งงานว่าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะประชาสัมพนัธ์ให้พนกังาน
ภายในทราบ พนักงานท่ีสนใจสามารถสมคัรได้เม่ือมีการประกาศรับสมคัรภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะ
พิจารณาจากขอ้มูลท่ีพนกังานแจง้ความประสงคไ์ว ้รวมทั้งจากผลการประเมินพนกังาน ศกัยภาพในการท างาน 
และโอกาสความกา้วหนา้ของพนกังาน โดยในการโอนยา้ยพนกังาน ผูบ้ริหารจะส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
พนกังานก่อนการโอนยา้ย และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้งาน การพฒันาตนเองให้มีมุมมองในการ
ท างานท่ีหลากหลายมากข้ึน  ไม่ใช่การลงโทษแต่อยา่งใด 
               บริษทัมีการประเมินผลประจ าปี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของผลงานท่ีมีการก าหนดดชันีวดั
รายบุคคล (Individual KPIs) และในส่วนของพฤติกรรมการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององค์กรและ
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Core Competency & Functional Competency) โดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูติ้ดตาม 
ดูแล และประเมินผล รวมทั้งการส่ือสารสองทางกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้รับทราบผลการประเมิน เพื่อให้เกิด
การปรับปรุงและพฒันาในโอกาสต่อไป   ทั้งน้ีขอ้มูลจากการประเมินผลจะน าไปใชใ้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่อไป เช่น การพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง การปรับค่าจา้งอย่างเป็นธรรม และการพฒันาของพนักงาน     
เป็นตน้ 
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การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ในการพฒันาพนกังานนั้น สามารถด าเนินการไดห้ลายวิธีนอกจากการอบรม (Class Room Training) 
แลว้ ยงัสามารถด าเนินการไดโ้ดยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การมอบหมายงาน การโอนยา้ยงาน การดูงาน  การสอน
งาน การศึกษาต่อ  และการใหเ้ป็นผูถ่้ายทอดงาน เป็นตน้  ซ่ึงการพฒันาทกัษะในแต่ละดา้นอาจตอ้งใชว้ิธีการท่ี
แตกต่างกนัไป 

   ส่วนระบบการพฒันาอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัให้ความส าคญั และยงัตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองให้ไดผ้ลลพัท ์
อาทิ  ระบบการสรรหาพนกังานผูมี้ผลงานดี (Talent Management) เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพและมี
ความพร้อมในการปรับเปล่ียนรูปแบบงาน หรือการโอนยา้ยไปยงัหน่วยงานใหม่ การบริหารสายอาชีพของ
พนกังาน (Career Path Management)   และแผนทดแทนต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อม
ของพนกังานภายใน ในการทดแทนต าแหน่งพนกังานระดบับริหาร หรือในต าแหน่งงานในกลุ่มหลกั (Core : 
Operations) ท่ีมีความส าคญัในดา้นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 
               นอกจากน้ี บริษทัจดัหลกัสูตรต่างๆ รองรับกบั Competency หลกัขององคก์ร และมีการส่งพนกังาน
เขา้อบรมในหลกัสูตรท่ีน่าสนใจซ่ึงจดัโดยสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง โดยในปี 2556 พนกังานไดเ้ขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรต่างๆ  ไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบัพนกังาน ดงัน้ี 

- พนกังานระดบัปฏิบติัการ  ไดรั้บการอบรมในหลกัสูตร เช่น Communication Skill, Law and 
Quality System  และหลกัสูตรดา้น Functional Competency (ความรู้ตามต าแหน่ง)   เป็นตน้ 

- พนกังานระดบับงัคบับญัชา มีตวัอย่างหลกัสูตร เช่น Strategic Thinking ,Finance for non 
Finance , กฎหมายแรงงาน และหลกัสูตรดา้นภาวะผูน้ า เช่น EDP (Executive Development Program) , ทกัษะ
ในการบริหาร  รวมถึง หลกัสูตรดา้น Functional Competency (ความรู้ตามต าแหน่ง) เป็นตน้ 
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- ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บการอบรมในหลกัสูตร เช่น Executive Coaching Program,  หลกัสูตร
ของสถาบนัพระปกเกลา้ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เป็นตน้ 
             นอกจากหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีหลกัโดยตรงแลว้   พนกังานยงัไดรั้บการพฒันาทกัษะในการ
บริหาร ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) อีกด้วย  นอกจากน้ีตั้ งแต่ปี 2550  เป็นต้นมาบริษัท
สนบัสนุนให้พนกังานเขา้ร่วมการฝึกปฏิบติัธรรมตามสถานปฏิบติัธรรมต่างๆ  โดยถือเป็นการพฒันาจิตใจ
วิธีการหน่ึงท่ีส าคญั  เพื่อให้พนักงานด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  ซ่ึงพนักงานสามารถเขา้ร่วมฝึกปฏิบติั
ธรรมไดต้ามสถานท่ีตนเองสะดวก และบริษทัถือวา่เป็นการฝึกอบรม จึงไม่นบัเป็นวนัลา 
การจัดเกบ็ การเผยแพร่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
               บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Knowledge Management (KM) ข้ึนตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างกระบวนการ
จดัการองคค์วามรู้ขององคก์รอยา่งจริงจงั  โดยหน่วยงาน KM มีหนา้ท่ีรวบรวมองคค์วามรู้ใหมี้ความสอดคลอ้ง
ต่อพนัธกิจ และ Core Competencies ขององคก์ร เพื่อน ามาประมวลผล และจดัล าดบัความส าคญั และก าหนด
โครงสร้างองคค์วามรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวด Core Process และ Support Process โดยก าหนด
เป็นดชันีวดั KPI ใหแ้ต่ละฝ่ายเขียนบนัทึกความรู้อยา่งนอ้ย 2 เร่ืองต่อปี รวมไปถึงพนกังานท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมี
ความเช่ียวชาญสูง หรือพนกังานท่ีจะลาออก และในปี 2554 เร่ิมใชโ้ปรแกรมประยกุต ์ Moodle เป็นระบบ
จดัเก็บองคค์วามรู้ (KM Intranet) 
 
                

 
 
           
   
 
 
 
โครงการ InnoWAVE  ปี 2 
             ในปี 2556 บริษทัไดด้ าเนินโครงการ “InnoWAVE ปี 2” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีต่อยอดมาจาก The New 
Wave Project (EW) และ Innovation Award 2012 (UU) โดยเป็นการจดัโครงการร่วมกนัทั้งกลุ่มบริษทั  ซ่ึง
ยงัคงเน้นแนวคิดสร้างสรรค ์ โดยให้พนกังานน าเสนอ กระบวนการทางนวตักรรม หรือ Process Innovation 
ใชแ้นวคิดนอกกรอบ (Think out of the Box) และ Innovative Thinking  
โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการ 1) เปิดโอกาสให้กบัพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ (Front Office) และพนกังานฝ่าย
สนับสนุน (Back Office) ได้แสดงออกถึงแนวความคิดสร้างสรรค์ในนวตักรรม 2) ส่งเสริมการคิดค้น
นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั  3) เพื่อก่อให้เกิดการขยายผลโดยการน าแนวคิดสร้างสรรคท่ี์
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ได้รับรางวลันวตักรรมไปเป็นตน้แบบของการพฒันาให้แก่บริษทัได้  และ4) เพื่อน านวตักรรมใหม่ๆ มา
ประกอบแนวทางพฒันาธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

ทั้ งน้ี โครงการดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (Process)ในการลดต้นทุนหรือเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนการพฒันาผลิตภัณฑ ์
(Product) และการบริการ (Service) ใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้  
จ านวนพนักงานและผลงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ ท้ังกลุ่มบริษัท 
                -  พนกังานเขา้ร่วมทั้งหมด 189 คน แบ่งเป็น EW 85 คน ,บริษทั UU 104 คน 
                -  ผลงานส่งเขา้ประกวดทั้งหมด 46 ผลงาน : Front Office 19 ผลงาน , Back Office 27 ผลงาน 
                -  ผลงานท่ีผา่นเขา้รอบทั้งหมด 19 ผลงาน : Front Office 11 ผลงาน , Back Office  8 ผลงาน 
 
ผลการตัดสินรางวลัดังภาพ 
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9. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
  คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัอย่างต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  มุ่งเนน้การสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งการ
ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ส าหรับปีท่ีผ่านมาบริษทัได้ปรับปรุง
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งเนน้เร่ืองการน าหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาเป็นแนวทางการบริหารกิจการและยกระดบั
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยน าหลกัการดงักล่าวมาปฏิบติัให้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั  โดยมุ่งหวงัให้บุคลากรทุกระดบัด าเนินงานอยา่ง  “โปร่งใส ซ่ือสัตย ์
รับผดิชอบ และสามารถแข่งขนัได”้ 
 
  9.1 นโยบายเกีย่วกบัการก ากับดูแลกจิการ 

  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) รวมทั้งนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีซ่ึงไดก้ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 ทั้งน้ีไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและสรรหาน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้มีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั    
  ทั้งน้ี เพื่อใหพ้นกังานใหม่ของกลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ซ่ึงเป็น
หวัขอ้หน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของกลุ่มบริษทัไดล้ง
นามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อน าไปปฏิบติัให้สอดคลอ้งต่อไป เช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
บริษทัไดล้งนามรับทราบในคู่มือคณะกรรมการบริษทัในวนัปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีเขา้ใหม่เช่นกนั 

 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการ โดยมีเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of shareholders) 

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable treatment of shareholders) 

3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Role of stakeholders) 

4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and transparency) 

5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board) 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บตามท่ี
กฎหมายและข้อบงัคบัก าหนด และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น  การก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และ
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ทนัเวลา รวมถึงการบริหารจดัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยอ านวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นอย่าง
เหมาะสมโดยด าเนินการสอดคลอ้งตามหลกัการจดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด ทั้งการเตรียมการก่อนวนัประชุม ในวนัประชุม และภายหลงัการประชุม ดงัน้ี   

  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนวนัประชุม  
 บริษทัเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

และเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 3 
เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2555  โดยแจง้ผา่นระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 บริษทัแจง้ก าหนดวนัประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555  ให้
ผูถื้อหุ้นทราบผา่นระบบสารสนเทศตลาดหลกัทรัพย ์ฯ และเวบ็ไซตบ์ริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 บริษทัจดัส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย 
วตัถุประสงค ์เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  โดยไดจ้ดัส่งยงัผูถื้อหุ้นพร้อม
หนังสือมอบฉันทะ ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ  พร้อมทั้งแจง้การเผยแพร่เอกสารการ
ประชุมยงัผูถื้อหุ้น ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14  วนั และไดป้ระกาศลงหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุม  
ผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเวบ็ไซตบ์ริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั 

 กรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ แบบ ก. หรือ ข.
หรือ ค. พร้อมทั้งบริษทัไดก้ าหนดให้มีกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะ
แทนในการเขา้ประชุม และใชสิ้ทธิออกเสียง       

วนัประชุม 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ 

หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ในการลงทะเบียน และ
นบัคะแนนเสียง โดยใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) น า
โปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจนบัคะแนนเสียงดว้ยระบบ Barcode มาใชใ้นการ
ประชุม  

 คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม จ านวน 11 คน (ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด) ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหารและการ
ลงทุน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
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และประธานคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

 ผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั เลขานุการบริษทั ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายเขา้
ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถาม และรับทราบความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ 

 ก่อนเร่ิมการประชุมประธานในท่ีประชุมแจง้วิธีการลงคะแนน นบัคะแนนในแต่ละระเบียบ
วาระ ทั้งน้ีก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกราย
มีสิทธิในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัโดยเปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความ
คิดเห็น โดยได้แจ้งผูถื้อหุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้สิทธิ
เสนอแนะอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนทุกค าถาม
แลว้จึงใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   ส าหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นทราบทั้งก่อนเสนอระเบียบวาระใหม่ และก่อนส้ินสุดการประชุม  โดยประธาน
ด าเนินการประชุมให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทัโดยไดป้ระชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ี
ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และเม่ือท่ีประชุมได้
พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแลว้ ประธานแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ทั้งน้ีใน
ปีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555  บริษทัไม่มีการเปล่ียนล าดบัระเบียบวาระจากท่ี
ระบุในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  และไม่มีการน าเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม 

ภายหลงัการประชุม 
 บริษทัเผยแพร่มติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 ผ่านระบบสารสนเทศตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัทนัทีเม่ือการประชุมส้ินสุดลง 
  บริษทัได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนันับจากวนั
ประชุม  โดยไดบ้นัทึกประเด็นต่างๆ ในรายงานการประชุม  พร้อมทั้งบนัทึกมติท่ีประชุมท่ี
ชดัเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง   

 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดจ้ดัท าโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2555 ซ่ึงผลประเมินดงักล่าว บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั “ดีเยีย่ม” 

          2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น การเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น การเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็น
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กรรมการบริษทั และเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ การจดัให้มีเอกสารท่ี
เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้เป็นภาษาองักฤษส าหรับผูถื้อหุน้ต่างชาติ การก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีมีส่วน
ไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

  3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

        3.1 ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษทัก าหนดปรัชญาการท างานโดยมุ่งเนน้ความรับผดิชอบและการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเป็นท่ี
น่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

(1)   ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงการลงทุนให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
รักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมัน่คง เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และเจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื 

  (2)    ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ ดว้ยการจดัการ และพฒันาทรัพยากรน ้ า ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ บริษทัมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกคา้ในการบริหารจดัการน ้ าให้เพียงพอต่อการใชง้านของลูกคา้ทุกรายดว้ยบริการอย่างใส่ใจ
และเท่าเทียมกัน ในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีท่ีสุดในเวลาท่ี
เหมาะสมโดยมุ่งรักษาและพฒันาระดบัการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึนในทุกพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

 (3)    ความรับผดิชอบต่อเจา้หน้ี โดยปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดในสัญญา และไม่ปกปิดสถานะ 
                       การเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินไป   
                      ในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน  

 (4) ความรับผิดชอบต่อพนกังาน โดยให้ความเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนกังานทุกคน จดั
ให้มีสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีดี ปลอดภยั  สวสัดิการท่ีดี และสภาพการจา้งท่ียุติธรรม
เหมาะสมกบัสภาวะตลาด ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนไดมี้โอกาสเติบโตในสายอาชีพและสร้าง
เสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั และมีความผกูพนักบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

(5)   ความรับผดิชอบต่อผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจโดยพยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งกบัผูรั้บเหมา ผูจ้ดัหา และผูร่้วมทุนภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(6) ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
และปฏิบติั ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความ
สูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคลากร ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

 (7)     ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง บริษทัปฏิบติัภายใตห้ลกัการของการแข่งขนัทางการคา้อย่างเท่ียง     
ธรรมและถูกกฎหมาย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่
สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
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    3.2 นโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษทัตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมกนั และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนกังานโดยปฏิบติั

ตามหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหรือตามกฎหมายไทย และ
ตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ไม่กระท าการท่ีเป็นละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล และไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยแบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติังาน 
 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพือ่ประโยชน์ทางธุรกจิ 
       บริษทัแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ซ่ึงเป็นโครงการ
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)  
 บริษทัก าหนดเป็นโยบายให้ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่ใช้ต  าแหน่ง และอ านาจหน้าท่ี เพื่อหา
ผลประโยชน์ส่วนตน ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอ เงิน ของขวญั สันทนาการ การเดินทาง หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
อนัอาจค านวณเป็นเงินได ้ซ่ึงเป็นการใหเ้ปล่าหรือเป็นการใหโ้ดยมีส่วนลดมากกวา่ท่ีให้กนัตามปกติทางการคา้ 
และหลีกเล่ียงการให้ของขวญัหรือของท่ีระลึกต่อบุคคลใด หรือหน่วยงานใดท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ีหากจ าเป็นตอ้งใหข้องขวญั ของท่ีระลึกท่ีมีค่าเกินกวา่ปกติ
วิสัยแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งได้รับอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งจดัให้มีการอบรมพนักงานในเร่ือง    
ธรรมาภิบาลและรับฟังความเห็น ขอ้เสนอแนะของพนกังาน   

3.4 การแจ้งข้อร้องเรียน 
ก าหนดให้มีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ  รายงาน

ทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสในการ
ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษทั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  โดยร้องเรียนยงัคณะกรรมการตรวจสอบ
ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : คณะกรรมการตรวจสอบ  AC_EW@eastwater.com 
                                                     กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ CEO@eastwater.com 
จดหมายธรรมดา              : คณะกรรมการตรวจสอบ  

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

         แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 ทั้งน้ี ก าหนดให้เปิดเผยนโยบายไวใ้นรายงานประจ าปี (56-2) และใหร้้องเรียนผา่นช่องทางดงักล่าว

บนเวบ็ไซตบ์ริษทั :  www.eastwater.com 

mailto:AC_EW@eastwater.com
http://www.eastwater.com/
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัและบริษทัในเครือดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อเผยแพร่
ขอ้มูลท่ีส าคญัและมีประสิทธิผลต่อผูมี้ผลประโยชน์ร่วมในการไดรั้บขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระโดยบริษทัยินดีท่ีจะปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผูส้อบบญัชี และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสมเหตุสมผลตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสนบัสนุนให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ โดยค านึงถึงมาตรการท่ีดีในการ
รักษาความลบัของขอ้มูลท่ียงัไม่พึงเปิดเผยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ข้อมูลต่างๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน าเผยแพร่ผ่าน 
www.eastwater.com และ www.uu.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยฝ่ายบริหารน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัท่ีสุดรวมทั้งให้ขอ้มูลยงัหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั(Investor Relations) เพื่อเป็นผูแ้ทน
บริษทัในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั โดยจดัใหมี้ช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อ ดงัน้ี 
โทรศพัท ์  02-272-1600 ต่อ 2332, 2378, 2311  
อีเมล ์      IR@eastwater.com 
เวบ็ไซต ์   http://eastw-th.listedcompany.com/home.html 

  นอกจากน้ีบริษทัจดัให้มีหน่วยงาน compliance เพื่อดูแลดา้นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษทั เวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพย ์
รายงานประจ าปี เป็นตน้ โดยสารสนเทศดงักล่าวมีความถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และครบถว้นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เพื่อใหผู้ล้งทุนเกิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นหัวใจส าคญัหน่ึงในการน าพา
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีส าคัญท่ีสุดของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ผู ้ถือหุ้น ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัมีความรับผดิชอบตามกฎหมาย และตอ้งปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการน้ี รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) โดยมีหน้าท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอนัเป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัและของผูมี้ผลประโยชน์ร่วม 
          5.1 ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

  คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัยิ่งในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษทั 
โดยการก าหนดแผนธุรกิจระยะยาว ( Corporate Plan ) ทุกๆ 3 ปี  รวมทั้งไดใ้ห้ฝ่ายบริหารศึกษาวิเคราะห์แผน

http://www.uu.co.th/
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ธุรกิจระยะ 10 ปี เน่ืองจากปัจจยัแวดล้อมทั้งในดา้นภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส าหรับการด าเนินการในแต่ละปีฝ่ายบริหารของบริษทัได้น าเสนอกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริหารและการลงทุน และคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั  เพื่อพิจารณาให้ความเห็น  และ
อนุมติัแผนปฏิบติัการรวมถึงงบประมาณประจ าปี นอกจากน้ีฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการรายงานความคืบหน้า
ของแผนปฏิบัติการรวมถึงปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญยงัท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ  รวมถึงการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัจดัจา้งโครงการ
ลงทุนท่ีส าคญัมูลค่ามากกวา่  200  ลา้นบาทข้ึนไป  
  คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดใหมี้การรายงานผล
การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษทั  โดยก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั เร่ืองรายงานสถานะการเงินรายไตรมาส  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึง
การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ จึงไดก้ าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายใหม่ท่ีประกาศ หรือจะประกาศใช้ในอนาคตและเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ  
           5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

  กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทั 
จะตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัไวใ้นรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั  โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงขอบเขตดงักล่าวตอ้งไม่
รวมถึงการอนุมติัให้ท ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
หรือมีส่วนไดเ้สีย 

 บุคลากรทุกระดบัมีหน้าท่ีหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัเสีย
ผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน 

 พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีเปิดเผยเร่ืองท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนให้ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบ โดยตอ้งแนบรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวดว้ย เพื่อรวบรวมเขา้หารือยงักรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ 

 ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือบริษทัในเครือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ผู ้
ใกลชิ้ด หรือญาติสนิท ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการรายงาน ดงัน้ี 
 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ  โดยเลขานุการ

บริษทัส่งส าเนารายงานใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ    
 รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

งาน Compliance จะไดส้อบทานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยเ์ป็นรายเดือนและแจง้ยงัท่ี
ประชุมทราบ (ถา้มี)  
  ทั้งน้ี กรณีบริษทัมีการท ารายการเก่ียวโยงกนัก าหนดให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ
ส านกังานก.ล.ต. และตลท. อยา่งเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารจะแจง้ให้ท่ี
ประชุมทราบ  โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น จะงดออกเสียง หรือออกจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัแลว้แต่กรณี  
  กรณีของผูรั้บจา้ง และคู่คา้ บริษทัไดก้ าหนดให้ท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.เพื่อเป็นขอ้มูลใหฝ่้ายบริหารพึงระมดัระวงัขั้นตอนในการ
อนุมติัการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     ซ่ึงรายการระหว่างกนัของบริษทั และ
บริษทัในเครือ รวมถึงบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ จะผา่นขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัอยา่งถูกตอ้ง 
ชดัเจน  โดยใชโ้ครงสร้างราคา และเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่นเดียวกบัคู่คา้รายอ่ืนๆ ของบริษทั   
โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดรายการระหวา่งกนัไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1  

           5.3   จริยธรรมทางธุรกจิ 

  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดให้ประกาศใช ้ “ หลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั”   “คู่มือคณะกรรมการบริษทั” “คู่มือ
คณะกรรมการอิสระ”   และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงประกาศใชค้ร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549    
โดยไดมี้การปรับปรุงให้ทนัสมยั และเหมาะสมกบัหลกัเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ  เพื่อเป็น
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบติั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยก าหนดให้กรรมการบริษทัทุก
ท่านลงนามรับคู่มือคณะกรรมการบริษทั   ส าหรับพนกังานกลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจดา้นหลกัธรรมาภิบาลใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

5.4  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

      คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 11 คน โดยคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
ประกอบดว้ย 

      กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   1  คน 

      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร               10 คน 

       กรรมการอิสระ                 8 คน 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)       ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ     
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5.5    การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

     คณะกรรมการบริษทัมุ่งเน้นความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ กระจายอ านาจการตดัสินใจ แบ่ง
อ านาจการกลัน่กรอง และการพิจารณาอนุมติัอยา่งชดัเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคล
เดียวกบักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่มี
อ านาจลงนามอนุมติัผูกพนักบับริษทั ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษทั 
รวมถึงบริษทัในเครือ 

            5.6   การไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และผู้บริหาร 
       1. กรรมการบริษทัไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง และรวมบริษทัอ่ืน  
           แลว้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยท่ีรวมถึงรัฐวสิาหกิจ 
   2. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 4  
       บริษทัจดทะเบียน 

           5.7  การประเมินผลงานกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัได้มีการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอและ

ต่อเน่ืองมาทุกปี เพื่อใหมี้การทบทวนผลงาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่างๆ  ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา  โดยสามารถ
น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ในปี 2556 มี
คะแนนรวมเฉล่ียจากกรรมการทุกคนเท่ากบั 4.73  คะแนน จาก 5.00 คะแนน  จากการประเมินในหวัขอ้ต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. ความพร้อมของกรรมการ 
2. การก าหนดกลยทุธ์ และวางแผนธุรกิจ 
3. การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
4. การดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5. การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
6. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
7. อ่ืนๆ  เช่น การสรรหา (กรรมการบริษทั และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่) การพิจารณาค่าตอบแทน 

การประเมินผลงานกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีมีความช านาญและเหมาะสม เพื่อช่วยศึกษา 
กลัน่กรองงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีความถูกตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและนโยบายของบริษทัใน
เบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  หรือรับรอง  หรือให้ขอ้แนะน าเพิ่มเติมแล้วแต่
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กรณี โดยรายละเอียดคณะกรรมการชุดต่างๆท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และการเขา้ประชุม
ในปีงบประมาณ 2556 มีดงัน้ี  

9.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีหลกัในการพิจารณาสอบทานความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือใน  

งบการเงินของบริษทั วา่มีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานสากลก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งจดั
ใหมี้กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้ามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล มีความเป็น
อิสระ มุ่งเนน้การจดัใหมี้แนวปฏิบติัท่ีมีความโปร่งใส และชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบ 
ฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชี เพื่อทบทวนและให้ค าแนะน าดา้นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ และพิจารณารายการ
เก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความสมเหตุสมผล และ
คงไวซ่ึ้งประโยชน์สูงสุดของบริษัท  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลโดยบรรจุรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  นอกจากนั้น  ยงัมีบทบาทหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื่อน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั  และผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และท่ีปรึกษา 

1 คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1. นายไทยรัตน ์ โชติกะพกุกะณะ ประธานคณะกรรมการ 11/11 

2. พลเอก ชูชยั บุญยอ้ย กรรมการ 11/11 

3. นายกลัยาณะ วภิติัภูมิประเทศ กรรมการ 6/11 

4. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 9/11 

 
9.2.2  คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
คณะกรรมการบริหารและการลงทุน  เป็นคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้

มีบทบาทและหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ และมีความเขม้แข็งทางธุรกิจ
ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั  โดยมีหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรอง และทบทวนแผนธุรกิจ  
แผนการด าเนินงาน  งบประมาณประจ าปี  และเร่ืองต่างๆ  โดยเฉพาะการจดัซ้ือจดัจา้งในโครงการลงทุนท่ีเกิน
วงเงินท่ีไดรั้บมอบอ านาจ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารและการลงทุนยงัมี
หน้าท่ีในการก าหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนโครงการต่างๆ รวมทั้งการลงทุนดา้น



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)       ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ     
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การเงิน  และใหค้  าปรึกษาหรือเสนอแนะ รวมถึงสนบัสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษทั พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นรายเดือน 

 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารและการลงทุน 
คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 5 คน และ

ท่ีปรึกษา 2 คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 

ล าดบัที่ 
ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด 
(คร้ัง) 

1. หม่อมหลวง ปาณสาร หสัดินทร1 ประธานคณะกรรมการ 12/12 

 นายจิรัฏฐ ์ นิธิอนนัตภร อดีตประธานคณะกรรมการ 9/10 (ลาออก 17 พ.ค. 2556) 

 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี อดีตกรรมการ 9/10 (ลาออก 17 พ.ค. 2556) 

 นายประพนัธ ์ อศัวอารี8 อดีตกรรมการ 6/10 (ลาออก 30 เม.ย. 2556) 

 นายนคร จิรเศวตกลุ9 อดีตท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 6/6 (ลาออก 14 ส.ค. 2556) 

 นายพีรศกัด์ิ เตชพิพิธกลุ10 อดีตท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 2/2 (ลาออก 20 พ.ค. 2556) 

 นายแพทย ์สุทธิชยั จนัทร์อารักษ์11 อดีตท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 1/2 (ลาออก 20 พ.ค. 2556) 

2. พลเอก สหชาติ พิพิธกลุ2 กรรมการ 11/12 

3. นายโชติศกัด์ิ อาสภวริิยะ3 กรรมการ 10/12 

4. นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู4 กรรมการ 6/7 

5. นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง5 กรรมการ 9/10 

6. พลเรือตรี สมาน สุขวบูิลย์6 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 7/7 

7. นายเปรมประชา  ศุภสมุทร7 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 5/7 

หมายเหตุ :          1. หม่อมหลวง ปาณสาร หสัดินทร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 
 2. พลเอก สหชาติ พิพธิกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 
 3. นายโชติศกัด์ิ อาสภวิริยะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 
 4. นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 
 5. นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 

6. พลเรือตรี สมาน สุขวิบูลย ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 
7. นายเปรมประชา ศุภสมุทร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 
8. นายประพนัธ์ อศัวอารี ลาประชุมโดยไดรั้บอนุมติัจากประธานคณะกรรมการบริษทัรวม 4 คร้ัง 
9. นายนคร จิรเศวตกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 
10. นายพีรศกัด์ิ เตชพิพธิกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 

 11. นายแพทยสุ์ทธิชยั จนัทร์อารักษ ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 

 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)       ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ     
         

__________: นางน ้าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 101 

 
 

9.2.3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีหลกัในการก ากบัดูแล  ทบทวนนโยบายและแผนบริหาร

ความเส่ียงวิธีปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน  กลยุทธ์  แ  ละการวดัความเส่ียง รวมทั้งให้ขอ้แนะน าแก่ฝ่ายบริหาร 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการบริหารความเส่ียงได้น าไปปฏิบติัอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ โดย
น าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 4 คน และ

ท่ีปรึกษา 1 คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด 

(คร้ัง) 

1. นายโชติศกัด์ิ  อาสภวริิยะ1 ประธานคณะกรรมการ 4/4 

 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี อดีตประธานคณะกรรมการ 1/1 (ลาออก 17 พ.ค. 2556) 

 นางรัตนา กิจวรรณ อดีตกรรมการ 1/1 (ลาออก 10 มิ.ย. 2556 ) 

 นายประพนัธ ์ อศัวอารี อดีตกรรมการ 1/1 (ลาออก 30 เม.ย. 2556) 

2. นายสหสั ประทกัษนุ์กลู กรรมการ 5/5 

3. นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู2 กรรมการ 3/4 

4. นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง3 กรรมการ 4/4 

5. นายวฒิุพงษ ์ เวชยานนท์4 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 3/4 

หมายเหตุ :   1. นายโชติศกัด์ิ อาสภวิริยะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 
 2. นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 
 3. นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 
 4. นายวุฒิพงษ ์เวชยานนท ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 

 
9.2.4  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 

ธรรมาภิบาล 

 มีหนา้ท่ีสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และสามารถรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั โดยการกลัน่กรองคู่มือคณะกรรมการบริษทั 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  จรรยาบรรณพนกังาน และดูแลให้หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบติัท่ีมุ่งสู่
การพฒันา และการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ตลอดจนสอดส่องและสอบทานใหแ้น่ใจวา่บริษทัได้



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)       ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ     
         

__________: นางน ้าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 102 

 
 

ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีส าคญัของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ   
การสรรหา 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อปฏิบติัภารกิจในการสรรหาและเสนอช่ือ
บุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับเป็นกรรมการบริษทัและบริษทัในเครือ กรรมการชุดย่อยของบริษทั และกรรมการ
ผู ้อ  านวยการใหญ่ รวมทั้ งให้ความเห็นต่อโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  พร้อมทั้งน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา และอนุมติัการปรับปรุง 

รายช่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 4 คน 

ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1. พลเอก สหชาติ พิพิธกลุ1 ประธานคณะกรรมการ 5/5 

 นายจิรัฏฐ ์ นิธิอนนัตภร อดีตกรรมการ 0/1 (ลาออก 17 พ.ค. 2556) 

 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี อดีตกรรมการ 1/1 (ลาออก 17 พ.ค. 2556) 

 นายวรีพงศ ์ ไชยเพ่ิม5 อดีตกรรมการ 1/1 (ลาออก 3 ก.ค. 2556) 

2. หม่อมหลวง ปาณสาร หสัดินทร2 กรรมการ 5/5 

3. นายกลัยาณะ วภิติัภูมิประเทศ3 กรรมการ 4/6 

4. นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง4 กรรมการ 5/5 

หมายเหตุ :           1. พลเอก สหชาติ พิพธิกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 
 2. หม่อมหลวง ปาณสาร หสัดินทร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 

  3. คณะกรรมการบริษทั(ประชุมคร้ังท่ี 8/2556 – 11 มิถุนายน 2556) มีมติแต่งตั้งพลเอก สหชาติ พิพิธกุล ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลและสรรหา โดยใหน้ายกลัยาณะ วิภติัภูมิประเทศ ยงัคงเป็นกรรมการในชุดน้ี 

 4. นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 
 5. นายวีรพงศ ์ไชยเพิ่ม ลาออกจากกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ มีผลเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2556 

 
9.2.5  คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและพจิารณาค่าตอบแทน 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
การก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั 
โดยมีหนา้ท่ีก าหนดและทบทวนเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงาน (Corporate KPIs) ประจ าปีของบริษทัให้



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)       ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ     
         

__________: นางน ้าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หนา้ 103 

 
 

สอดคล้องกบัแนวนโยบายธุรกิจของบริษทั รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัเป็นราย     
ไตรมาส ตลอดจนให้ขอ้แนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการปฏิบติังานและรายงานผลฯ ณ ส้ินปียงัคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

การพิจารณาค่าตอบแทน   
 มีหนา้ท่ีหลกัในการเสนอแนะนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตวัเงินและ
มิใช่ตวัเงินของบุคลากรทุกระดบัขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษทั และเสนอแนะยงัคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษทั ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการของกลุ่มบริษทั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษทั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานกลุ่มบริษทั โดยตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้ง
ค  านึงถึงส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ย พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการยงัคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

รายช่ือคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และพิจารณาค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 3 คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1. นายปริญญา นาคฉตัรีย ์ ประธานคณะกรรมการ 10/10 

 นายจิรัฏฐ ์ นิธิอนนัตภร อดีตกรรมการ 1/2 (ลาออก 17  พ.ค. 2556) 

 นายวรีพงศ ์ ไชยเพ่ิม1 อดีตกรรมการ 1/3 (ลาออก 3 ก.ค. 2556) 

2. นายสหสั ประทกัษนุ์กลู กรรมการ 10/10 

3. นายโชติศกัด์ิ อาสภวริิยะ2 กรรมการ 6/7 

  หมำยเหตุ :  1. นายวีรพงศ ์ไชยเพิม่ ลาออกจากกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ มีผลวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2556 
         2. นายโชติศกัด์ิ อาสภวิริยะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และพิจารณาค่าตอบแทน 
             เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
             9.3.1  กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคัญในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยกรรมการอิสระท าหน้าท่ี ในการ
สนบัสนุนนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ หรือคดัคา้นเม่ือเห็นวา่บริษทัอาจตดัสินใจไม่โปร่งใส ซ่ึงอาจกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  ดงันั้น กรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระจาก การควบคุมของ
ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเงินและบริหารของกิจการ  
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บริษทัได้ก าหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเขม้กว่า
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน1 ดงัน้ี 

(1)   กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารงานประจ า และไม่เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และไม่ไดเ้ป็น

กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือ 
บริษทัยอ่ย 

(3) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน 
ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(4)  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน  

 (ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์  
  ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

1) ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาการเงิน ผูป้ระเมิน
ราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

2) ระดบันยัส าคญัท่ีไม่เขา้ข่ายอิสระ 
- กรณีผูส้อบบญัชี : หา้มทุกกรณี 
- กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นวชิาชีพอ่ืน : มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

  ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกบัขอ้ก าหนดรายการเก่ียวโยงของตลาด
หลกัทรัพยฯ์) 

- ลกัษณะความสัมพนัธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่รายการท่ี
เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สิน/
บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

                                                 
1 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหม่ 
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- ระดบันยัส าคญัท่ีไม่เขา้ข่ายอิสระ : มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท 
หรือมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้ งน้ีในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีรายการในคร้ังน้ีดว้ย 

(ข)  กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตาม ขอ้ ก. กบันิติบุคคล บุคคลท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 

 (ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสัมพนัธ์ตามขอ้ ก. และข. ในปัจจุบนั และ 2 ปี ก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้ง  

(5)   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(6)    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้
(7)    กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้

ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้

(8)    ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกนั นับจากวนัท่ีได้รับการ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป
คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 
 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษทัจดัใหมี้คู่มือคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงระบุเร่ืองการสรรหากรรมการวา่ การพิจารณาสรรหาและ
แต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบริษทัและ
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริษทัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้โดยมีหลกัการส าคญั
ประกอบการพิจารณาสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริษทั 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และหากจะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งและครบถว้นตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้

2. ประธานคณะกรรมการบริษทัควรเป็นกรรมการอิสระและไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกใน 
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

3. บริษทัก าหนดนโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัไปเป็นคณะกรรมการในบริษทัใน
เครือ โดยหากบริษทัถือหุ้นในบริษทัในเครือดงักล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปบริษทัควรได้รับสิทธิแต่งตั้ง
กรรมการของบริษทัหรือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการของบริษทัในเครือดงักล่าว โดยมีสิทธิก าหนดให้
เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีบริษทัในเครือ
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ดงักล่าวมีหรือจะมีในอนาคต ทั้งน้ีหากบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงกว่าร้อยละ 50 ให้บริษทัมีสิทธิในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการของบริษทัในเครือดงักล่าวตามสัดส่วนท่ีบริษทัถือครอง 

4. จ านวนบริษทัท่ีกรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนก าหนดให ้
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director-ED) สามารถด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 บริษทัจดทะเบียน และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director-  Non–ED) ไม่เกิน 3 บริษทัจดทะเบียน และรวมบริษทั
อ่ืนแลว้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยท่ีรวมถึงรัฐวสิาหกิจ 

5. จ ากดัอายกุรรมการบริษทั ไม่เกิน 75 ปี โดยไม่จ  ากดัวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเพื่อไม่ให ้
เสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการท่ีมีความรู้/ความสามารถ และประสบการณ์  

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

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดนโยบาย
การสืบทอดต าแหน่งในระดับบริหาร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นหลกัการและแนวทางของบริษทัในการ
จดัเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับต าแหน่งในระดบับริหารของบริษทั โดยยึดหลกัความโปร่งใส เป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบได ้ สรุปดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาอนุมติัแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง รวมถึงคัดกรองพนักงานระดับบริหารหรือบุคคลภายนอก ส าหรับด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ และรายงานยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

(2) กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหาและพฒันา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ รวมถึงคดัเลือกพนกังานหรือบุคคลภายนอกส าหรับด ารงต าแหน่งระดบัรอง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และระดบัรองลงมา 
9.4 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย งบการเงินดงักล่าว
จดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการ
ท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2556 (56-2) 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2556 (56-2) 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจ  และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษทั และบริษทั
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ยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ต่อรายงานทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2556 (56-2) 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลซ่ึงไดส้อบทานการปฏิบติัตามกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดร้ายงาน
ความเห็นไวต้ามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 (56-2) 
9.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  

บริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆของบริษทัเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่ม
ผูล้งทุน นกัวเิคราะห์และกลุ่มผูถื้อหุน้ จึงให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และ
ทนัเวลา ตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนด นอกจากน้ียงัได้จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อาทิ ขอ้มูลบริษทั  งบการเงิน การน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษทั  ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญั รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) บทวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทั้ง
รายงานสารสนเทศท่ีบริษทัแจง้ต่อ ตลท. ผา่นช่องทางของ ตลท. (www.set.or.th) และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั
(www.eastwater.com) โดยปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ  

ทั้งน้ีสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ทางโทรศพัทห์มายเลข 02-272-1600 ต่อ 2489 และ 
2449 โทรสารหมายเลข 02-272-1601 หรือท่ี ir@eastwater.com  ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลางและเป็น
ตวัแทนในการติดต่อส่ือสาร ให้บริการขอ้มูลข่าวสารและจดักิจกรรมต่างๆของบริษทัแก่ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น 
นกัวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป เพื่อน าเสนอผลงานและแจง้สารสนเทศของบริษทัในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 
2556  สรุปกิจกรรมดงัแสดงในตารางท่ี 9.5 

 
ตารางท่ี 9.5 กิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมในปี 2556 
(จ านวนคร้ัง) 

การประชุมทางไกลทางโทรศพัท ์(Conference Call) 3 
การจดักิจกรรมพบผูล้งทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Opportunity Day) 1 
การเขา้พบผูบ้ริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจดัการและความคืบหนา้ของ
โครงการต่างๆ (Company Visit) 

16 

การจดักิจกรรมเยีย่มชมกิจการของบริษทั (Site Visit) 2 
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 
นอกจากน้ียงัมีบริการจดัส่งข่าวสารของบริษทัทางอีเมล์ (E-Newsletter) โดยผูส้นใจสามารถแจง้ได้

ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดจ้ดัให้มีการรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่างๆของนกัลงทุน นกัวเิคราะห์และผูถื้อหุน้ เสนอต่อคณะผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้
เหมาะสมในการด าเนินนโยบายของบริษทัต่อไป 
 

mailto:ir@eastwater.com
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9.6  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน โดยระบุไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
กลุ่มบริษทั เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ดงัน้ี  

(1) นโยบายเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
  ผูบ้ริหารและพนกังานประจ าของบริษทั รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าว งดการซ้ือ ขาย หรือโอนหุ้นบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูล   
งบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วนัหลงัการเปิดเผยขอ้มูล    
งบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนไดมี้ระยะเวลาท่ีเพียงพอ
ในการเขา้ถึงและท าความเขา้ใจในสาระส าคญัของขอ้มูลข่าวสารของบริษทั หรืองบการเงินท่ีเปิดเผย
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเสร็จส้ินแลว้ 
(2) นโยบายเก่ียวกบัขอ้มูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั  
  1. กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนกังานของผูรั้บจา้งของบริษทั และ
บริษทัในเครือในบางคร้ังจะตอ้งท างานกบัขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ได้ และ / หรือเป็นความลบัทางการค้า เช่น ข้อมูลในสัญญา แบบแปลน แผนท่ี ตวัเลข สูตร การ
ประดิษฐคิ์ดคน้ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของกลุ่มบริษทั การปกป้องขอ้มูลประเภทน้ีมีความส าคญั
อยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของกลุ่มบริษทัในอนาคต รวมทั้งมีความส าคญัต่อความมัน่คงในอาชีพการงาน
ของทุกคนดว้ย 
  ผูท่ี้ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนกังานผูรั้บจา้งของ
กลุ่มบริษทัหรือบริษทัในเครือ มีหน้าท่ีตอ้งยอมรับพนัธะผูกพนัตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีตอ้ง
ไม่เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็นความลบัหรือความลบัทางการคา้นั้นๆ  
  2. ชั้นความลบัของขอ้มูล 
  ขอ้มูลลบัทางการคา้ซ่ึงเป็นขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัตอ้งได้รับการดูแลปกปิดมิให้ร่ัวไหล
ออกไปภายนอกได ้ความลบัของขอ้มูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชั้นตามความส าคญัจากนอ้ย
ไปหามาก เช่น  ก าหนดขอ้มูลใหเ้ป็น ขอ้มูลท่ีเปิดเผย ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั เป็นตน้ 
  การใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยู่ในกรอบท่ีถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนไดรั้บ
มอบหมายเท่านั้น 
  3. การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
  ทุกขอ้มูลท่ีออกไปสู่สาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ว่า
จะเป็นผูต้อบเอง หรือมอบหมายให้ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูใ้ห้หรือผูต้อบ  ข้อมูลเก่ียวกบัผูร่้วมทุนอ่ืนๆ 
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมทุนดว้ย 
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  หน่วยงานกลางท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ แผนกประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายส่ือสาร
องค์กร และงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทั้งน้ีพนกังานประชาสัมพนัธ์มีหน้าท่ีแจง้
ข่าวสารแก่พนกังานดว้ย 
  ฝ่ายท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล (Activity Owner) มีหนา้ท่ีเป็นผูใ้หร้ายละเอียดและประสานขอ้มูลกบั
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ก่อนมีการเผยแพร่ 

 
9.7 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทในเครือ 

บริษทัก าหนดนโยบายการบริหารงานในบริษทัในเครือ เพื่อบริหารจดัการและก าหนดแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ มีประสิทธิภาพและมีความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้บริษทัไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างให้กิจการของบริษทั
ในเครือมีความแขง็แกร่งและมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต โดยแบ่งการก ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของบริษทัในเครือในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.นโยบายการลงทุน 
   1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึงการลงทุนท่ี

ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมัน่คงเพื่อ
ประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ละความเจริญเติบโตเป็นส าคญั 

   2. เม่ือคณะกรรมการบริษทัในเครือไดพ้ิจารณาอนุมติัการด าเนินธุรกิจแล้ว บริษทัในเครือตอ้งแจง้ยงั
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกคร้ัง 

   3. หากการท าธุรกิจมีลกัษณะท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัในเครือตอ้งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัการ
ท ารายการก่อน ทั้งน้ี การลงทุนหลกัท่ีส าคญั จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัใน
เครือ โดยมีผูแ้ทนของบริษทัร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดงักล่าว ก่อนจะน าเสนอยงั
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป   

  4. บริษัทในเครือต้องรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานของธุรกิจท่ีส าคัญ พร้อมทั้ ง
วิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รวมถึงแสดง
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษทัในเครือ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษทัในเครือมีการพฒันา
และเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 
2. นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 

 1. บริษทัจะด าเนินการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เพื่อร่วมบริหารจดัการบริษทัในเครือ ทั้ง
ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการเพื่อให้กลุ่มบริษทัมีการบริหารธุรกิจท่ีเป็นไปในทิศทางท่ี
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สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจหลกั ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเช่ือมโยง
ในดา้นนโยบาย และกลยทุธ์รวมทั้งสร้างผลก าไรใหก้บับริษทัในเครือในอนาคต  

 2. การควบคุมภายใน โดยบริษทัในเครือใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่าย
ตรวจสอบใหท้นัท่วงที และหมัน่ทบทวนระบบการท างานเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได้ นอกจากนั้นการก าหนดระเบียบพนักงานและการจดัหาพสัดุต้องด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตวัและมีมาตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติังานตามระเบียบพนกังาน
และระเบียบการจดัหาพสัดุของบริษทั โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวสัดิ
สงเคราะห์พนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือพนกังานและการจดัหา
พสัดุ โดยใหส้อดคลอ้งและเป็นอตัราส่วนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในเครือ 

3. นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทในเครือ  
           1. ด้านการจัดการและบริหารการเงิน 

1.1 การจดัหาแหล่งเงินกู ้บริษทัในเครือตอ้งแจง้ขอ้มูลความตอ้งการเงินกู ้โดยแสดงท่ีมาของความ
ตอ้งการในรูปโครงการเงินลงทุนใหฝ่้ายการเงินและบญัชีของบริษทัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 
เดือน    ก่อนการเร่ิมด าเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือก
แหล่งเงินกูท่ี้มีขอ้เสนอท่ีเหมาะสม 

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี   เวน้
แต่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะตอ้งน าเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใชแ้ทน 

               1.3 การด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามเง่ือนไขสัญญากูย้มืเงินจะตอ้งด าเนินการอยา่ง 
 เคร่งครัด และแจง้ขอ้มูลใหฝ่้ายการเงินและบญัชีของบริษทัทราบเป็นรายเดือน 
          2.  ด้านการงบประมาณ 

2.1 การท างบประมาณลงทุน และด าเนินการตอ้งเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษทั 
 ท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบงบประมาณของบริษทั  
2.2 การจัดท าและทบทวนงบประมาณต้องด าเนินการตามกรอบเวลา  และจดัส่งข้อมูลให ้          

สอดคลอ้งกบัการด าเนินการของบริษทั  
2.3 จดัให้มีการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งดา้นลงทุน และด าเนินการอย่าง 

เหมาะสม 
3. ด้านการบัญชี 

3.1 การจดัท าบญัชีตอ้งเป็นไปตามนโยบายการบญัชีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศ 
 ไทย และภายใตก้ฎเกณฑก์ารเป็นบริษทัในเครือของบริษทัซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3.2 การส่งงบการเงินใหบ้ริษทัท างบการเงินรวมตอ้งผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของกลุ่ม 
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บริษทัท่ีรับการแต่งตั้งตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และผา่นการอนุมติั
โดยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแลว้  

3.3 การส่งงบการเงินให้บริษทัท างบการเงินรวมตอ้งด าเนินการตามระยะเวลาท่ีฝ่ายการเงินและ
บญัชีของบริษทัแจง้ใหบ้ริษทัในเครือทราบในแต่ละไตรมาส 

3.4 การจดัท าบญัชีของบริษทัในเครือตอ้งใช้ผงับญัชีในระบบบญัชีแยกประเภทและ Software 
บญัชีระบบเดียวกบัของบริษทั 

4. ด้านการภาษีอากร 
4.1 การจดัท าและน าส่งภาษีใหก้รมสรรพากรตอ้งเป็นไปตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย 
4.2 ในกรณีท่ีมีประเด็นความเส่ียงทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัให้บริษทัในเครือแจง้ข้อมูลให้ฝ่าย  

การเงินและบญัชีของบริษทัทราบโดยทนัทีในกรณีเร่งด่วน และมีการสรุปรายงานความ
คืบหนา้ของการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ารายไตรมาส 

9.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ส าหรับ ปี 2556 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็น

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี และค่าใชจ่้ายอ่ืน (ค่าเดินทาง) ส าหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวนรวมทั้งส้ิน 
2,433,440 บาท  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าสอบบัญชี 
รายการสอบบญัชี  ค่าสอบบญัชี(บาท) 

1) บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  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   100,000 
7) บจ. อีดบัเบิ้ลย ูยทีูลิต้ีส์     33,000 
8) บจ. อีดบัเบิ้ลย ูวอเตอร์บาลานซ์ (ชลบุรี)     33,000 
9) บจ. อีดบัเบิ้ลย ูสมาร์ทวอเตอร์ (ระยอง)     33,000 

รวมค่าสอบบัญชี                              2,384,000 
หมายเหตุ : ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ค่าเดินทาง)       49,440 

 

ค่าบริการอืน่ ๆ    - ไม่มี - 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1 ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท 
บริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร  โดยการจดัท ารายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ประจ าปี 2556  ตามกรอบการรายงานในระดบัสากลของ The Global Reporting Initiative (GRI)  ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดไดจ้ากเวบไซดข์องบริษทั  (http://eastw-th.listedcompany.com/ar.html) 
 10.2 การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(Collective 
Anti-Corruption : CAC) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการ
ทุจริต และหา้มจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ปรากฏอยูใ่นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. การรับเงิน ของขวญั สันทนาการ การเดินทาง หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอนัอาจค านวณเป็นเงิน
ไดซ่ึ้งเป็นการใหเ้ปล่า หรือเป็นการใหโ้ดยมีส่วนลดมากกวา่ท่ีใหก้นัตามปกติทางการคา้เป็นส่ิงท่ีไม่พึงกระท า  

ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่ใช้ต  าแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอให้ส่ิง
ดงักล่าวจะตอ้งไม่รับส่ิงนั้นในจ านวนท่ีเกินความเหมาะสม 

การกระท าท่ีไม่พึงกระท าตามวรรคท่ี 1 และ 2 ใหห้มายถึงการกระท าท่ีเป็นการรับผลประโยชน์จาก
ผูป้ระกอบธุรกิจกบับริษทัหรือบริษทัในเครือ หรือผูท่ี้ก าลงัติดต่อเพื่อด าเนินธุรกิจกบับริษทัหรือบริษทัในเครือ 

2. หลีกเล่ียงการใหข้องขวญัหรือของท่ีระลึกต่อบุคคลใด หรือหน่วยงานใดท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ีหากจ าเป็นตอ้งให้ของขวญั ของท่ีระลึกท่ีมี
ค่าเกินกวา่ปกติวสิัยแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา  

3. กรณีให้ความช่วยเหลือหรือให้ส่ิงของอ่ืนใดแก่หน่วยงานภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจาก 
ผูบ้งัคบับญัชา 

4. จดัใหมี้การอบรมพนกังานในเร่ืองธรรมาภิบาลและรับฟังความเห็น ขอ้เสนอแนะของพนกังาน 
5. การปฏิบติัต่อผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมา 

5.1 วางตวักบัผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั้น ระมดัระวงัอยา่ให้
มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดเป็นพิเศษกบัผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมารายใดรายหน่ึงมากกว่ารายอ่ืนๆ จนอาจท าให้การ
ตดัสินใจเลือกจดัหาการจดัประมูล การเจราจาต่อรองไม่เป็นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อทุก
ฝ่ายได ้

5.2 หลีกเล่ียงการรับของก านลั สินน ้ าใจ การรับเชิญไปในงานเล้ียงประเภทสังสรรค์ หรืองาน
เล้ียงรับรองจากผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมาท่ีจดัข้ึนใหเ้ป็นการส่วนตวั เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ครหาต่างๆ ท่ีอาจจะมีข้ึนและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีจะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพิเศษในโอกาสหลงั   
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5.3 ไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นไปเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตวัหรือกลุ่ม
จากผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมา ไม่วา่ในโอกาสหรือสถานการณ์ใดๆ ทั้งส้ิน ห้ามรับเงินหรือสินบนไม่วา่ในรูปแบบ
ใดทั้งส้ิน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2556 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2557 คณะกรรมการได้
ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่าจาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบคือ การควบคุมภายในองคก์ร 
การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)   

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษทั 

โดยการพิจารณาแผนธุรกิจระยะยาว รวมทั้งการให้ความคิดเห็น และอนุมติัแผนปฏิบติัการประจ าปี ซ่ึง

ประกอบดว้ย โครงการตามแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวส้อดคลอ้งกนักบัแผนระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัโดย

มีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจยัความเส่ียง กิจกรรมหลกัท่ีจะด าเนินการในแต่ละ

ช่วงเวลา ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีสามารถวดัได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม 

นอกจากนั้นยงัประยุกต์ใช้ดัชนีวดัผลการด าเนินงานในการวดัผลการปฏิบติังานทัว่ทั้งองค์กร เพื่อให้การ

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปอย่างเท่ียงธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นระบบสอดคล้องกับ

เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร       

นโยบายการบริหารจดัการภายใน บริษทัมีโครงสร้างองค์กรท่ีแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบทั้งใน

สายงานปฏิบติังานหลกัและสายงานสนบัสนุน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร  ตลอดจนจดัให้มีการส่ือสารกบัผูล้งทุนเพื่อเผยแพร่ และส่ือสารขอ้มูล

ต่างๆ ของบริษทัให้สาธารณชนไดท้ราบอย่างสม ่าเสมอ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการ

พิจารณากลัน่กรอง และให้ค  าวินิจฉยัในเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี

บริษทัไดป้ระกาศใช้หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษทั และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของพนกังาน เพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัของบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติั โดยมุ่งเนน้หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดี ทั้งน้ีพนกังานท่ีฝ่าฝืน ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณจะถูกสอบสวน และลงโทษตามระเบียบท่ีก าหนด 

นอกจากน้ีบริษทัได้ค  านึงถึงความส าคญัของพนักงาน จึงได้จดัให้มีการพฒันาพนักงานรายบุคคล 
(Individual Development Plan :IDP) รวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนต าแหน่งงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมการทดแทนพนกังานโดยเฉพาะระดบับริหาร และในกลุ่มหลกัธุรกิจ 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 บริษทัใช้แนวคิดของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยการ

ประเมินความเส่ียงในกระบวนการต่างๆ และวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง มาตรการควบคุมท่ีมีในปัจจุบนั รวมถึงการ

ก าหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม บริษทัมีหน่วยงานบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 

ติดตามผลการจดัการเพื่อลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และทบทวนปัจจยัความเส่ียงเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส เพื่อพิจารณา และให้

ค  าวนิิจฉยัอนัจะส่งผลใหก้ระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัมีความต่อเน่ือง ทั้งน้ีไดส่ื้อสารนโยบายและ

แนวปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงให้พนกังานทุกคนรับทราบ  และถือปฏิบติัเพื่อให้เกิดเป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมขององคก์รวา่ ทุกคนมีหนา้ท่ี และตอ้งมีส่วนร่วมดูแลองคก์รร่วมกนัผา่นกระบวนการบริหารความ

เส่ียงท่ีเข้าใจตรงกัน นอกจากนั้นแล้วบริษทัได้มีการจดัท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 

Continuities Plan : BCP) เพื่อพร้อมรองรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นภยัคุกคามต่างๆ และทบทวนแผน

ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอ 

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

 บริษทัก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ

ควบคุมภายในท่ีดีเร่ืองการแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน และการสอบทานงานระหวา่งกนั โดยแยกงานในหนา้ท่ีอนุมติั 

การบนัทึกรายการบญัชี ขอ้มูลสารสนเทศ และหน้าท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั  นอกจากน้ี

บริษทัยงัไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008  และ ISO 14001:2004 ซ่ึงก าหนดให้บริษทั 

ตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติั เพื่อเป็นมาตรฐานอา้งอิงในการปฏิบติังาน รวมถึงการจดัฝึกอบรม

พนักงานให้เขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบติังานท่ี

บริษทัก าหนดไว ้ 

 หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการ

พิจารณาอนุมติัอย่างถูกต้องชัดเจนหากมีรายการระหว่างกันท่ีมีนัยส าคญัฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะด าเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบ และด าเนินการตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้ส านกังาน 

ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระใด

ตอ้งงดออกเสียงหรืออกจากท่ีประชุมแลว้แต่กรณีในระเบียบวาระดงักล่าว 
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บริษทัมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยรายงาน
ความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ และมอบหมายให้มี
หน่วยงานเฉพาะในการติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ค  าแนะน าไว ้รวมทั้งการ
ประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องเป็นทิศทางเดีย วกับนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั นอกจากนั้นบริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทัดูแลงานดา้นกฎหมาย รวมถึงงานดา้น 
Compliance เพื่อก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 บริษทัได้จดัให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ และน าส่งล่วงหน้าผ่านอุปกรณ์ส่ือสารหลายรูปแบบ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัใช้ประกอบการตดัสินใจ ระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการบริษทัชุดยอ่ย จะมีขอ้มูลต่างๆ ประกอบดว้ยสรุปความเป็นมา เหตุผลและความจ าเป็น มติของท่ี
ประชุมในช่วงท่ีผ่านมา ขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ถ้ามี) ความคืบหน้าในการด าเนินการของฝ่าย
บริหารตามความเห็นของคณะกรรมการชุดต่างๆ  รวมทั้ งน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาซ่ึง
ประกอบดว้ยแนวทางเลือกเพื่อการพิจารณาไวทุ้กคร้ัง  
 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินของ

บริษทัเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีความน่าเช่ือถือ ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอ 

 บริษทั จดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษเพื่อให้พนกังานและหน่วยงานภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูล

หรือการร้องเรียนแก่บริษทั โดยผา่นทาง  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : คณะกรรมการตรวจสอบ  AC_EW@eastwater.com 
                                   : กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ CEO@eastwater.com 

จดหมายธรรมดา            : คณะกรรมการตรวจสอบ  
                                         บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
                                         อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต  
                                         แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
   เวบ็ไซตบ์ริษทั           :  www.eastwater.com 
 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การประยุกต์ใช้และพฒันาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลภายใน
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บุคลากรทุกระดบัในองค์กรสามารถเขา้ถึงข้อมูล และสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติังานตามระดบัท่ีเหมาะสม โดยการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีชดัเจน การก าหนดเขตหวงห้าม การ
ก าหนดชั้นความลบัของเอกสาร รวมทั้งไดส่ื้อสารให้บุคลากรของบริษทัไดเ้ขา้ใจถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ ไดแ้ก่ พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ พ.ร.บ. อิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืน

mailto:AC_EW@eastwater.com
http://www.eastwater.com/
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กฎหมาย ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น ประกาศค าสั่งของบริษทั การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เป็นตน้ 
เพื่อเนน้ย  ้าใหพ้นกังานในบริษทัเห็นความส าคญัของการควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ 

  
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 บริษทัมีการติดตามการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีระบุไวใ้นแผนธุรกิจระยะยาว และแผนปฏิบติัการ

ประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการรายงานความคืบหนา้ผลการปฏิบติังาน และดชันีวดัผลการปฏิบติังานประจ าปี 

(KPIs)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการ

ปรับปรุงแกไ้ขความล่าชา้ หรือขอ้บกพร่องต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเนน้ย  ้าให้

มีการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  

 บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองคก์รโดยการใชข้อ้มูลประเมินความ

เส่ียงภายในองคก์ร ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ (Risk Based Audit) และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ร่วมกบัท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายในสอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของทุก

กระบวนการท างานและรายงานผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษทั รวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

รวมถึงความถูกต้องน่าเช่ือถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้ งสารสนเทศทางการเงินการบัญชี และ

สารสนเทศท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งน้ีฝ่ายตรวจสอบไดติ้ดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขตามประเด็นท่ีตรวจพบ

และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี

ยงัมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานผา่นระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มภายใน

บริษทัตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และISO 14001 : 2004  อยา่งต่อเน่ือง 

จากการพิจารณาสาระส าคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีวา่ ระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการด าเนินการ และ

ส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการท่ีย ัง่ยนื 

 อน่ึงตามโครงสร้างของบริษัทได้ก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบซ่ึงสายบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยปัจจุบนัมีนางธิดารัชต์  ไกรประสิทธ์ิ  ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่าย

ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นหวัหนา้หน่วยงานของฝ่ายตรวจสอบ และบริษทัไดว้า่จา้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จ ากดั (KPMG) โดยนายเติม เตชะศรินทร์ นางเพญ็นภา พุกกะรัตน์ และนางสาวลญัจกร ภาษีผล  เป็นท่ี

ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (Consultant) ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูป้ระเมินผลการ

ปฏิบติังานของผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง (CEO) ซ่ึงจากผลการประเมินสรุป
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ไดว้า่บุคคลดงักล่าวสามารถปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีดี และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัต าแหน่งดงักล่าว อีก

ทั้ งตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้การแต่งตั้ ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานฝ่าย

ตรวจสอบ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 นางน ้าฝน รัษฎานุกลู                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และ 
                                                                     เลขานุการบริษทั (หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน) 
 นางธิดารัชต ์ไกรประสิทธ์ิ  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ (หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                    ตรวจสอบภายใน) 
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12.  รายการระหว่างกัน 
12.1  รายละเอียดของรายการระหวา่งกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
โดยมีรายละเอียดประเภทรายการดงัต่อไปน้ี 
  

นิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

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

- กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 
โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 กปภ. 
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40.20 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัฯ 
 
 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้ าดิบท่ีจ  าหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจดัจ  าหน่าย (ลา้นบาท) 
 
 
 
 
ปริมาณน ้ าประปาจ า 
หน่าย  (ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจดัจ  าหน่ายน ้าประปา 
(ลา้นบาท) 

 
67.96 

 
703.44 

 
 
 
 

0.94 
 

56.81 
 
 

บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กบั กปภ. ในพ้ืนท่ี
หนองคอ้-แหลมฉบงั- พทัยา -บางพระ และ
พ้ืนท่ีดอกกราย- มาบตาพดุ- สตัหีบ  
 
 
 
 
 
บริษทัฯจ าหน่ายน ้าประปาให้กบั กปภ ในพ้ืนท่ี
เกาะสมุย   

วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติ
เห็นชอบในหลกัการก าหนดโครงสร้างอตัราค่าน ้ า
ดิบให้กลุ่มอุปโภคบริโภคมีราคาต ่ากว่ากลุ่ม
อุตสาหกรรมประมาณ 1.00 บาท ต่อ ลบ.ม. 
เน่ืองจากกลุ่มอุปโภคบริโภคเป็นการให้บริการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและมีความสามารถแบกรับ
ตน้ทุนนอ้ยกวา่กลุ่มอุตสาหกรรม โดยส่วนกลุ่ม
อุตสาหกรรมและกลุ่มอ่ืนๆพิจารณาให้คงตาม
ประกาศโครงสร้างอตัราค่าน ้ าดิบ 

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

- กนอ. เป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทัฯ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  กนอ. 
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 4.57 ลง ทุน 
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัฯ 
 
 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้ าดิบท่ีจ  าหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
 
 
 

 
 

85.82 
 
 
 

บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กบั กนอ. ในพ้ืนท่ี
หนองคอ้-แหลมฉบงั- พทัยา -บางพระ และ
พ้ืนท่ีดอกกราย- มาบตาพดุ- สตัหีบ 
 

บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กบั กนอ. เป็นไป ตาม
ประกาศโครงสร้างอตัราค่าน ้ า  โดยจดัอยูใ่นกลุ่ม 
ประเภท  กนอ. และผูใ้ชน้ ้ารายเดิม   
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นิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

- นายวีรพงศ ์ไชยเพ่ิม เป็นผูว้า่การ และ
เป็นกรรมการบริษทัฯ  

มูลค่าท่ีจดัจ  าหน่าย 
(ลา้นบาท) 

901.06 
 

กปภ. และบริษทั ยนิูเวอร์แซล   
ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (“UU”)  

UU เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่
ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุน           
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทั
ดงักล่าว 
 
 

รายไดจ้  าหน่ายน ้าประปา 
ประปาบางปะกง  – ลา้น ลบ.ม. 
                           - ลา้นบาท 
ประปาฉะเชิงเทรา – ลา้น ลบ.ม. 
                           -  ลา้นบาท 
ประปานครสวรรค ์– ลา้น ลบ.ม. 
                           -  ลา้นบาท 
ประปาระยอง       - ลา้น ลบ.ม. 
                            -ลา้นบาท 
ประปาชลบุรี       - ลา้น ลบ.ม. 
                            -ลา้นบาท 
 
 
 

 
11.04 
123.77 
11.20 

132.04 
3.39 
41.39 
18.14 

198.54 
9.65 

100.18 
 
 
 

 
เป็นรายการท่ี UU จ าหน่ายน ้าประปาให้แก่ 
กปภ. ตามสญัญาสมัปทานของบริษทัประปา
ฉะเชิงเทรา บริษทัประปาบางปะกง บริษทั
ประปานครสวรรค ์การประปาระยอง และการ
ประปาชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UU จ  าหน่ายน ้ าประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาค่าน ้า
และวิธีการปรับอตัราค่าน ้ าเป็นไปตามเง่ือนไข
สญัญาสมัปทาน 
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12.2  ขั้นตอนอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั จะเกิดรายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีการท ารายการประเภทดงักล่าว ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย จะเป็นผูพ้ิจารณา
และอนุมติัรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่รายการประเภทดงักล่าวมี
ความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการประเภทดงักล่าว บริษทั จะด าเนินการเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลของการ
ท ารายการดงักล่าวทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจ าปี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนๆ พิจารณาความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 
 

12.3  นโยบายและแนวโนม้ในการท ารายการระหวา่งกนั 

บริษทั และบริษทัในเครือยงัคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีเป็นการ
ด าเนินธุรกิจทัว่ไป ในกรณีท่ีบริษทั และบริษทัในเครือเห็นวา่จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นไปใน
ราคาและเง่ือนไขทัว่ไปท่ีไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยในการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทั จะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยในเร่ืองของรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการ 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
 13.1 งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
ผูส้อบบญัชี ไดใ้หค้วามเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงิน

รวมและฐานะการเงินของบริษทัฯ    ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ   และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดของบริษทัฯ   โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี ( 2554 -2556) 
เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูล้งทุนสามารถ

ดูงบการเงินล่าสุดของบริษทัฯ ได้จาก Website ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) หรือดูไดจ้าก Website ของบริษทัฯ  (www.eastwater.com) 

 
โดยสามารถดูสรุปรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด าเนินงานไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.eastwater.com/
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ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี   

ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2556 2555 2554 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

สินทรัพย ์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 243,307 1.80 238,473 1.92 128,690 1.19 

  เงินลงทุนชัว่คราว 86,879 0.64 96,308 0.77 95,000 0.88 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 410,178 3.04 473,963 3.81 417,582 3.88 

  รายไดค้่างานลดน ้ าสูญเสียรอรับช าระ-     
  

        

  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,096 0.03 7,679 0.06 10,133 0.09 

  สินคา้คงเหลือ 10,536 0.08 7,745 0.06 7,879 0.07 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 45,640 0.34 23,865 0.19 39,834 0.37 

  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย-
สุทธิ   

- - 34,658 0.32 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 800,636 5.93 848,033 6.81 733,776 6.80 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน             

  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - - - -  

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 91,470 0.68 91,470 0.74 91,470 0.85 

  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิ 199,601 1.48 208,382 1.68 217,160 2.02 

  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 10,621,902 78.77 9,542,767 76.71 8,372,710 77.71 

  สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน-สุทธิ 555,572 4.12 491,762 3.95 456,005 4.23 

  ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน 
  

        

       รอตดับญัชี - สุทธิ 522,446 3.87 531,792 4.27 541,774 5.03 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 153,016 1.13 160,762 1.29 169,573 1.57 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,610 0.06 9,676 0.08 12,831 0.12 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 533,960 3.96 555,440 4.47 178,940 1.67 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 12,684,577 94.07 11,592,051 93.19 10,040,463 93.20 

  รวมสินทรัพย์                                13,485,213 100.00 12,440,084 100.00 10,774,239 100.00 
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ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2556 2555 2554 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนี้สินหมุนเวียน             

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  156,000 1.16 111,000 0.89 33,000 0.31 

  เจา้หน้ีการคา้ 144,147 1.07 157,561 1.27 105,664 0.98 

  เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 264,227 1.96 38,465 0.31 183,599 1.7 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-ส่วนท่ีถึง 
  

        

    ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 301 - 2,024 0.02 2,382 0.02 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
  

        

       ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 568,610 4.22 737,690 5.93 620,996 5.76 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 131,519 0.98 135,653 1.09 192,792 1.79 

  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 133,155 0.99 120,000 0.96 82,739 0.77 

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 57,279 0.42 55,852 0.45 45,436 0.42 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,455,238 10.80 1,358,245 10.92 1,266,608 11.75 

หนี้สินไม่หมนุเวียน             

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

- 301 - 2,325 0.02 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,841,751 28.49 3,456,281 27.78 2,325,025 21.58 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 38,526 0.29 32,530 0.26 27,683 0.26 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 91,424 0.68 89,385 0.72 64,958 0.60 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 130,893 0.97 182,882 1.47 151,440 1.40 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,102,594 30.43 3,761,379 30.23 2,571,431 23.86 

รวมหนี้สิน 5,557,832 41.23 5,119,624 41.15 3,838,039 35.61 
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ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2556 2555 2554 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น             

   ทุนจดทะเบียน 1,663,725 12.34 1,663,725 13.37 1,663,725 15.44 

  

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
 

1,663,725 
 

12.34 
 

1,663,725 
 

13.37 
 

1,663,725 
 

15.44 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,138,522 15.86 2,138,522 17.19 2,138,522 19.85 

    ก าไรสะสม             

        จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฏหมาย 166,500 1.23 166,500 1.34 166,500 1.55 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,900,477 28.91 3,316,437 26.66 2,929,182 27.19 

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 28,357 0.21 31,755 0.26 35,152 0.33 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 29,800 0.22 3,521 0.03 3,119 0.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,927,381 58.77 7,320,460 58.85 6,936,200 64.39 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

  13,485,213 100.00 12,440,084 100.00 10,774,239 100.00 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 4.76   4.40   4.17   

                

   มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00   1.00   1.00   

    

 

          

   จ านวนหุน้สามญัปลายงวด (หุน้) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
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ข) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

ข) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี  

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

 ธันวาคม   2556  ธันวาคม 2555  ธันวาคม 2554 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได ้             

  รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 2,694,295 70.60 2,612,221 70.11 2,261,016 68.31 

  รายไดจ้ากการขายน ้ าประปา 876,385 22.96 841,602 22.59 765,849 23.14 

  รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 189,513 4.97 223,588 6.00 223,519 6.75 

  รายไดอ่ื้น 55,946 1.47 48,538 1.30 59,652 1.80 

รวมรายได ้ 3,816,138 100.00 3,725,949 100.00 3,310,036 100.00 

ค่าใช้จ่าย  
  

        

  ตน้ทุนขายน ้ าดิบ 962,536 25.22 881,188 23.65 770,789 23.29 

  ตน้ทุนขายน ้ าประปา 502,170 13.16 456,686 12.26 433,505 13.10 

  ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 181,128 4.75 201,303 5.40 192,932 5.83 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 390,233 10.23 492,049 13.21 401,617 12.13 

  ตน้ทุนทางการเงิน 112,952 2.96 89,991 2.42 78,476 2.37 

  ภาษีเงินได ้ 351,144 9.2 364,560 9.78 424,694 12.83 

รวมค่าใช้จ่าย              2,500,164 65.52 2,485,777 66.72 2,302,013 69.55 

ก าไรสุทธิส าหรับป ี 1,315,975 34.48 1,240,172 33.28 912,133 19.51 
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ข) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี  

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

 ธันวาคม   2556  ธันวาคม 2555  ธันวาคม 2554 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :             

      
ตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนจาก
ลูกคา้ 

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

  ขาดทุนจากการประมาณการตาม             

      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ             

      โครงการผลประโยชน์พนกังาน - - (25,813) (0.69) - - 

  ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ             

       ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 5,163 0.14 - - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี – สุทธิจากภาษ ี (3,398) (0.09) (24,048) (0.64) (3,398) (0.10) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี 1,312,577 34.39 1,216,124 32.64 1,004,625 30.35 

การแบง่ปันก าไรสุทธ ิ             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ 1,316,057 34.48 1,239,742 33.27 1,007,549 30.44 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (82) - 430 0.01 474 0.01 

ก าไรสุทธิส าหรับป ี 1,315,975 34.48 1,240,172 33.28 1,008,023 30.45 

การแบง่ปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,312,660 34.39 1,215,694 32.63 1,004,151 30.34 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (82) - 430 0.01 474 0.01 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี 1,312,577 34.39 1,216,124 32.64 1,004,625 30.35 
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ข) งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 
(ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

 ธันวาคม   2556  ธันวาคม 2555  ธันวาคม 2554 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 3,316,437   2,929,182   2,577,526   

หัก รายการปรับปรุงของงวดก่อน -   -   (40,334)   

  จ่ายเงินปันผล (732,017)   (831,837)   (615,559)   

  รวม 2,584,420   2,097,345   1,921,633   

บวก ก าไรสุทธิประจ าปี 1,316,057   1,239,742   1,007,549   

  ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -   (20,650)   -   

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 3,900,477   3,316,437   2,929,182   

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 166,500   166,500   166,500   

ก าไรสะสม 4,066,977   3,482,937   3,095,682   

ก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.79   0.75   0.61   

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.0   1.00   1.00   

จ านวนหุ้นสามัญ (หุน้) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
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ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว)  
หน่วย: พนับาท 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทยีบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) 2556   2555   2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน           

 

 ก าไรกอ่นภาษีเงินได้นติิบุคคล 1,667,119   1,604,731   1,432,717 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
 

        

 

เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 
 

        

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 630   4,110   552 

 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) -   -    (2,199) 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) -   (300)   915 

 

ค่าเส่ือมราคา 359,583   312,952   320,646 

 

ค่าตดัจ าหน่าย 41,638   40,482   35,366 

 

รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนจากลูกคา้ (3,398)   (3,398)   (3,398) 

 

ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 10,557   34,278   4,619 

 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน -   -   144 

 

รายไดเ้งินปันผลรับ (24,053)   (25,094)   (18,246) 

 

ดอกเบ้ียรับ (9,168)   (8,292)   (12,352) 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 108,971   88,195   76,951 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง  

 
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ 2,151,879   2,047,664   1,835,715 
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(หน่วย :พนับาท) 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทยีบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2556   2555   2554 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง           

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,476   (56,080)   (43,442) 

 

รายไดค้่างานลดน ้ าสูญเสียรอรับช าระจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,583   2,454   6,479 

 

สินคา้คงเหลือ (2,791)   133   1,680 

 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (9,945)   15,970   (17,206) 

 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (11,519)   (7,270)   (1,866) 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
 

        

 

เจา้หน้ีการคา้ (13,414)   51,896   (31,891) 

 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,575   26,421   (36,500) 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 132   10,029   3,325 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,038   (1,386)   7,984 

 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (51,989)   31,443   44,635 

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน   2,106,025   2,121,274   1,768,913 

 

จ่ายดอกเบ้ีย (113,548)   (77,529)   (76,809) 

 

จ่ายภาษีเงินได ้ (357,904)   (408,534)   (363,508) 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,634,573   1,635,211   1,328,596 
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หน่วย ; พนับาท 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทยีบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2556   2555   2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน           

 เงินสดรับจาการเพ่ิมทุนบริษทัยอ่ย -     

 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (94,753)   (51,307)   (95,000) 

 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 104,183   50,000   - 

 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -   -   (122) 

 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -   -   2,076 

 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,053   25,094   18,246 

 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 8,652   8,067   11,900 

 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,751   652   215 

  เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึน -   (366,527)   (152,636) 

  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -   (4)   (318) 

  เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (1,029,946)   (1,561,623)   (1,058,004) 

 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน (98,715)   (39,919)   (86,817) 

 

เงินสดจ่ายเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน  (19,196)   (18,375)   (30,818) 

 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,504)   (3,076)   (19,230) 

 เงินสดจ่ายดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน (76,162)  (60,261)  - 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,183,637)   (2,017,279)   (1,410,508) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน           

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 409,500   388,000   33,000 

 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (364,500)   (310,000)   (552,588) 

 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  967,831   2,339,970   1,488,000 

 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (751,440)   (1,092,020)   (547,792) 

 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  (2,025)   (2,235)   (2,418) 

 เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนบริษทัยอ่ย 27,000  -  - 

 

เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน -   -   (35,058) 

 

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ (732,469)   (831,863)   (615,426) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (446,103)   491,852   (232,282) 
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(หน่วย :พนับาท) 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทยีบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2556   2555   2554 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นป ี

             4,833 
238,473 

  
       109,783 

128,689   

     (314,194) 
     442,884 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 243,306   238,473        128,690 

  

          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม           

 

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด           

 

การซ้ือทรัพยสิ์นถาวรโดยท่ียงัไม่ไดช้ าระเงิน 250,133,287           38,465   32,808 

 

โอนสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

  1,390   1,268 

 

โอนสินทรัพยท่ี์ถือไวข้ายเป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญา
สมัปทาน 

 
          33,267   33,548 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
1. เหตุการณ์ส าคัญของบริษัทในรอบปี 2556 ทีเ่กีย่วข้องกับการด าเนินการ 

1.1. สภาวะเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจไทยปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 2.9 ซ่ึงชะลอตวัจากท่ีขยายตวัร้อยละ 6.5 ในปี 2555 และต ่ากวา่ท่ี
คาดการณ์ในช่วงตน้ปีท่ีร้อยละ 5.3 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556  ท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตวัเพียง
ร้อยละ 0.6  ซ่ึงส่งผลใหภ้าคการผลิตส่วนใหญ่ชะลอตวัลง   

1.2. สถานการณ์น า้ 

ส าหรับปี 2556 ปริมาณแหล่งน ้ าในพื้นท่ีระยองช่วงตน้ปีอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งดี ในขณะท่ีพื้นท่ีชลบุรี
โดยเฉพาะอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้มีระดบัต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียค่อนขา้งมาก ท าให้ในช่วงตน้ปีบริษทัตอ้งมีการหา
แหล่งน ้าเพิ่มเติมจากแหล่งน ้าเอกชน รวมถึงมีการผนัน ้าจากพื้นท่ีระยองเพื่อน ามาใชใ้นพื้นท่ีชลบุรี  อยา่งไรก็ดี
ปริมาณฝนของปี 2556 โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกนัยายนและเดือนตุลาคมท าให้ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ า
หลกัของบริษทัในช่วงปลายปี 2556 และตน้ปี 2557 อยูใ่นเกณฑ์สูงกวา่ค่าเฉล่ียทุกอ่างเก็บน ้ าและมีปริมาณน ้ า
กกัเก็บมากเพียงพอส าหรับการด าเนินกิจการในปี 2557  

1.3. เหตุการณ์ส าคัญทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิน า้ดิบ 

1.3.1. บริษทัไดช้ะลองานก่อสร้างโครงการท่อส่งน ้ าดิบประแสร์ – หนองปลาไหล ซ่ึงเดิมมีแผนเร่ิม
ก่อสร้างในช่วงตน้ปี 2556 ออกไป  โดยโครงการดงักล่าวจะเร่ิมด าเนินการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ต่อไป     

1.3.2. บริษทัไดป้รับโครงสร้างอตัราค่าน ้ าดิบให้กบัลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภคโดยลดลงในอตัรา 1.10 
บาทต่อลูกบาศก์เมตร จากอตัราเดิมท่ี 10.50  บาทต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 9.40 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นการบรรเทาค่าใชจ่้ายให้กบัประชาชนในภาคครัวเรือน อยา่งไรก็ดี การ
ปรับโครงสร้างอตัราค่าน ้าดิบคร้ังน้ี ส่งผลกระทบต่ออตัราค่าน ้าดิบเฉล่ียปี 2556 ลดลง ร้อยละ0.38 

1.4. เหตุการส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินธุรกจิน า้ประปา 

1.4.1. บริษทัไดมี้การขายกิจการประปาเกาะสีชงัให้แก่เทศบาลต าบลเกาะสีชงัเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 
2556 คิดเป็นมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.50 ลา้นบาท  เน่ืองจากเทศบาลประปาเกาะสีชงัขอซ้ือกิจการประปา
ตามสิทธิในสัญญาสัมปทานการผลิตน ้าประปา (กรมทรัพยากรน ้า)  โดยกิจการประปาเกาะสีชงัเป็นระบบผลิต
น ้าประปาจากน ้าทะเล มีก าลงัการผลิต 250 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั   

1.4.2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยถูกฟ้องเป็น
จ าเลยร่วมกบัการประปาส่วนภูมิภาคเก่ียวกบัความไม่ชอบดว้ยการคดัเลือกเอกชนให้ผลิตน ้ าประปาเพื่อขายให้
ส านกังานประปาระยอง ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2550 ศาลปกครองจงัหวดัระยองไดมี้ค าพิพากษาให้เพิกถอน
กระบวนการคดัเลือกเอกชนให้ผลิตน ้ าประปาเพื่อขายให้ส านกังานประปาระยองตามท่ีโจทก์ร้องขอ โดยการ
ประปาส่วนภูมิภาคและบริษทัยอ่ยไดมี้การยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองระยอง เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2550 
และศาลปกครองจงัหวดัระยองมีค าสั่งรับอุทธรณ์ พร้อมทั้งส่งค าอุทธรณ์ให้ศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษากลับค าพิพากษาของศาลปกครองระยองในคดี
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีความเห็นว่าโจทก์ไม่มีอ านาจยื่นฟ้องคดี เน่ืองจากไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อน
เสียหายจากการคัดเลอืกเอกชนให้ผลติน า้ประปา ดังน้ัน คดีจึงถือเป็นส้ินสุด 
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2. การวเิคราะห์ผลการด าเนินการ 
2.1.  สรุปผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 3,816.14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 90.19 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ2.42 โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่รวมทั้งส้ิน 1,316.06 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 76.32 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ  6.16 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

ตาราง 1 : ภาพรวมการด าเนินการของบริษทั 

รายการ จ านวนเงิน (ลา้นบาท) เพ่ิม (ลด) 
2556 ร้อยละ 2555 ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

น ้าดิบจ าหน่าย (ลา้นลูกบาศกเ์มตร) 256.77 - 263.23 - (6.46) (2.45) 
น ้าประปาจ าหน่าย (ลา้นลูกบาศกเ์มตร) 68.39 - 66.81 - 1.58 2.36 
       
รายได้รวม 3,816.14 100.00 3,725.95 100.00 90.19  2.42 
   รายไดน้ ้ าดิบ 2,694.30 70.60 2,612.22 70.11 82.07  3.14 
   รายไดน้ ้ าประปา 876.38 22.97 841.60 22.59 34.78  4.13 
   รายไดค้่าเช่าอาคารและรายไดบ้ริการ 189.51 4.97 223.59 6.00 (34.08) (15.24) 
   รายไดอ่ื้นๆ 55.95 1.47 48.54 1.30 7.41  15.26 
ต้นทุนขายและบริการ 1,645.83 43.13 1,539.18 41.31 106.66  6.93 
   ตน้ทุนขายน ้ าดิบ 962.54 25.22 881.19 23.65 81.35  9.23 
   ตน้ทุนขายน ้ าประปา 502.17 13.16 456.69 12.26 45.49  9.96 
   ตน้ทุนเช่าและบริการ 181.13 4.75 201.30 5.40 (20.18) (10.02) 
ก าไรขั้นต้น 2,170.30 56.87 2,186.77 58.69 (16.47) (0.75) 
   ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 390.23 10.23 492.05 13.21 (101.82) (20.69) 
ก าไรก่อนต้นทุนการเงนิและภาษฯี (EBIT) 1,780.07 46.65 1,694.72 45.48 85.35  5.04 
   ตน้ทุนทางการเงิน 112.95 2.96 89.99 2.42 22.96  25.51 
ก าไรก่อนภาษีฯ (EBT) 1,667.12 43.69 1,604.73 43.07 62.39  3.89 
   ตน้ทุนภาษีฯ 351.14 9.20 364.56 9.78 (13.42) (3.68) 
ก าไรสุทธิ  1,315.97 34.48 1,240.17 33.28 75.80  6.11 
ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 1,316.06 34.49 1,239.74 33.27 76.32  6.16 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.79 - 0.75 - 0.05 6.16 
       
EBITDA 2,188.45 57.35 2,079.04 55.80 109.42  5.26 
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2.2. ธุรกจิน า้ดิบ 
2.2.1. รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบปี 2556 รวม 2,694.30 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 82.07 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.14 โดยมีปริมาณการจ าหน่ายน ้ าดิบรวม 256.77 ลา้นลูกบาศก์
เมตร (ไม่รวมปริมาณน ้าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวน 21.19 ลา้นลูกบาศก์เมตร) 
ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหนา้จ านวน 6.46 ลา้นลูกบาศกเ์มตรหรือลดลงร้อยละ 2.45 อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการใช้
น ้ าท่ีลดลงในช่วงไตรมาส 4 (เฉพาะไตรมาส 4 ลดลง 6.74 ลา้นลูกบาศก์เมตร เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากปริมาณฝนท่ีค่อนขา้งมากในไตรมาส 4 ท าให้ลูกคา้สามารถใชแ้หล่งน ้ าของตวัเองเพิ่มมาก
ข้ึน  ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศท่ีส่งผลใหผู้ใ้ชน้ ้ าบางรายมีการลดก าลงัการผลิตและ
ใชน้ ้ าดิบลดลง  ในส่วนของราคาขายเฉล่ียในปี 2556 เท่ากบั 10.49 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  เพิ่มข้ึนจากปี 2555 
จ านวน 0.57 บาทต่อลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 5.74 จากการปรับข้ึนค่าน ้ าตามแผนการปรับอตัราค่าน ้ าในปี 
2556   

 

ภาพที ่1 : ปริมาณน ้าดิบจ่ายจ าแนกตามกลุ่มลูกคา้  

 ปี 2556 = 277.96 ล้านลูกบาศก์เมตร      ปี 2555 = 278.69 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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ภาพที ่2 : ปริมาณน ้าดิบจ่ายจ าแนกตามพื้นท่ี  

 ปี 2556 = 277.96 ล้านลูกบาศก์เมตร     ปี 2555 = 278.69 ล้านลูกบาศก์เมตร 
                     

        
2.2.2 ธุรกิจน ้าดิบมีตน้ทุนขายรวม 962.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 81.35 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 9.23 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2  
ตาราง 2 : ตน้ทุนหลกัธุรกิจน ้ าดิบ 

รายการ 2556 2555 เปล่ียนแปลง 
(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าดิบ 2,694.30  100.00 2,612.22  100.00 82.07  3.14 
ตน้ทุนขายน ้ าดิบ 962.54  35.72 881.19  33.73 81.35  9.23 
- ค่าน า้ดิบ 151.16  5.61 144.61  5.54 6.55  4.53 
- ค่าไฟฟ้า 366.99  13.62 373.59  14.30 (6.60) (1.77) 
- ค่าเส่ือมราคา 259.44  9.63 213.79  8.18 45.65  21.35 
- ค่าซ่อมบ ารุง 64.82  2.41 45.52  1.74 19.30  42.40 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 120.13  4.46 103.68  3.97 16.45  15.86 
ก าไรขั้นตน้ 1,731.76  64.28 1,731.03  66.27 0.73  0.04 
 

(1) ค่าน ้าดิบ จ านวน 151.16 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2555 จ านวน 6.55 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากการ
ซ้ือน ้าดิบเอกชนในพื้นท่ีชลบุรี เน่ืองจากปัญาหาภยัแลง้ในช่วงตน้ปี ถึง กลางปี 2556  

(2) ค่าไฟฟ้า จ  านวน 366.99 ลา้นบาท ลดลง 6.60 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาการผนัน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าประ
แสร์ และแม่น ้ าบางปะกงลดลงเน่ืองจากปริมาณฝนท่ีตกลงมามากในช่วงปลายปี 2556 ท าให้ปริมาณ
น ้ าในอ่างเก็บน ้ าหลกัอยู่ในระดบัสูง โดยสุทธิจากปัจจยัลบคือค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเฉล่ียท่ีปรับเพิ่มข้ึน
ประมาณ ร้อยละ7.50 (จาก 3.17 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็น 3.41 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

(3) ค่าเส่ือมราคา จ  านวน 259.44 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 45.65 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ21.35 เน่ืองจากบริษทัมี
การทยอยรับมอบงานโครงการระบบสูบส่งหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 ตั้งแต่ กนัยายน 2555  

ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 

หนองปลาไหล-
หนองค้อ หนองปลาไหล-

หนองค้อ 

หนองปลาไหล-
มาบตาพุด-สัตหีบ 

หนองปลาไหล-
มาบตาพุด-สัตหีบ 
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และรับมอบงานส่วนท่ีเหลือ ไดแ้ก่ งานท่อส่งน ้ า โรงสูบน ้ า เคร่ืองสูบน ้ าและระบบไฟฟ้า ในเดือน
พฤศจิกายน 2556   

(4) ค่าซ่อมบ ารุง จ านวน 64.82 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 19.30 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากงานปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อส่งน ้าบางปะกง – ชลบุรี และ หนองคอ้-แหลมฉบงั 

(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  จ านวน 120.13 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 16.45 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการจดักลุ่ม
พนกังานบางส่วนไปเป็นตน้ทุนขายน ้ าดิบเพื่อแสดงตน้ทุนไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน
เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนน้ีเพิ่มข้ึน 13.83 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในภาพรวมค่าใช้จ่าย
พนกังานของบริษทั (ตน้ทุนขาย+คชจ.ขายและบริหาร) เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1.32 

(6) ก าไรขั้นต้น ปี 2556 เท่ากบั 1,731.76 ลา้นบาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีก่อน อยา่งไรก็ดี อตัราก าไรขั้นตน้ปี 
2556 ปรับตวัเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 64.28 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดิบ จากสภาวะแหล่งน ้ า
ในช่วงกลาง-ปลายปีท่ีอยูใ่นเกณฑดี์  ท าใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนได ้

 
2.3. ธุรกจิน า้ประปา 

2.3.1. รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าประปาปี 2556 จ านวน 876.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 34.78 ลา้น
บาท หรือ ร้อยละ4.13 จากปริมาณการจ าหน่ายประปา 68.39 ลา้นลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึน 1.58 ลา้นลูกบาศก์
เมตร หรือ ร้อยละ2.36 ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ีย เท่ากบั 12.81 บาทต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึน 0.22 บาทต่อ
ลูกบาศกเ์มตร หรือ ร้อยละ1.73  

2.3.2. ตน้ทุนขายน ้ าประปารวม 502.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 45.48 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ9.96 สาเหตุ
หลกัมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มข้ึน และการเปล่ียนแปลงรูปแบบในการผลิตน ้ าประปาในบางพื้นท่ีสัมปทาน 
เพื่อใหร้ะบบผลิตมีเสถียรภาพและคุณภาพมากยิง่ข้ึน ดงัมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 

ตาราง 3 ตน้ทุนหลกัธุรกิจน ้าประปา 

รายการ 
2556 2555 เปล่ียนแปลง 

(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ (ลา้นบาท) ร้อยละ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าประปา 876.38 100.00 841.60 100.00 34.78 4.13 
รวมตน้ทุนขายน ้ าประปา 502.17 57.30 456.69 54.26 45.48 9.96 
- ตน้ทุนซ้ือน ้ าประปาเพ่ือขาย - 0.00 63.23 7.51 (63.23) (100.00) 
- ค่าน ้ าดิบ 90.29 10.30 59.06 7.02 31.23 52.87 
- ค่าไฟฟ้า 124.87 14.25 107.77* 12.81 17.09 15.86 
- สารเคมี 20.92 2.39 26.16* 3.11 (5.24) (20.01) 
- คชจ.พนกังาน 36.99 4.22 34.57 4.11 2.42 7.01 
- ค่าจา้ง Outsources 116.44 13.29 70.29* 8.35 46.14 65.65 
- ค่าเส่ือมราคา 81.15 9.26 76.41 9.08 4.73 6.20 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 31.51 3.60 19.19 2.28 12.33 64.26 
ก าไรขั้นตน้ 374.21 42.70 384.92 45.74 (10.70) (2.78) 

 
หมายเหตุ  * มีการปรับยา้ยค่าไฟฟ้าและค่าสารเคมีในปี 2555 จ านวน 78.43 และ 22.06 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึง

รวมอยูใ่นสัญญาจา้ง Outsources เพื่อสามารถเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบัปี 2556 ได ้
(1) ต้นทุนซ้ือน า้ประปาเพือ่ขาย ในปี 2556 ลดลงทั้งจ  านวนจากปี 2555 เท่ากบั 63.23 ลา้นบาทโดยบริษทั

ได้ยกเลิกสัญญาซ้ือขายน ้ าประปาส าหรับประปาชลบุรีกับบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง  เน่ืองจากไม่
สามารถผลิตและส่งมอบไดต้ามท่ีบริษทัก าหนด 

(2) ต้นทุนผลิตน ้าประปารวม 502.17 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2555 จ านวน 45.48 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ
9.96 สาเหตุหลกัมาจากปริมาณจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.36 และ จากการเปล่ียนแปลงรูปแบบใน
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การผลิตน ้าประปาในบางพื้นท่ีสัมปทาน เพื่อใหร้ะบบผลิตมีเสถียรภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน ดงัน้ี 1) 
พื้นท่ีสัมปทานประปาชลบุรี เปล่ียนจากการจ้างผูรั้บจา้งให้ผลิตและรับผิดชอบการด าเนินการทั้ง
ระบบ มาเป็นลงทุนและด าเนินการเองทั้งระบบ 2) พื้นท่ีสัมปทานประปาระยอง สัตหีบ บางปะกง 
และฉะเชิงเทรา เปล่ียนจากการจา้งผูรั้บจา้งผลิตและบารุงรักษาระบบผลิตนา้ประปา (O&M) ท่ีรวมค่า
ไฟฟ้าและค่าสารเคมี มาเป็นการด าเนินการเอง 

(3) ค่าเส่ือมราคา จ านวน 81.15 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.73 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 6.20 สาเหตุหลกัมาจากการ
เร่ิมรับรู้ค่าเส่ือมราคาของระบบประปาชลบุรี   

(4) ก าไรขั้นต้น ปี 2556 เท่ากบั 374.21 ลา้นบาท หรือเท่ากบั ร้อยละ 42.70 ของรายไดจ้ากการจ าหน่าย
น ้าประปา     

2.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ปี 2556 มีจ  านวนรวม 390.23 ล้านบาท  ลดลง 101.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.69 จากปีก่อน 
เน่ืองจากการลดลงของค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและค่าประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากปี 2555 มีค่าใชจ่้าย
ท่ีสัมพนัธ์กบักิจกรรมครบรอบ 20 ปี 

ตาราง 4 : ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

รายการ 2556 
(ลา้นบาท) 

2555 
(ลา้นบาท) 

      เปล่ียนแปลง 
(ล้านบาท) (ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 17.49 53.02 (35.53) (61.01) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 326.76 376.81 (50.05) (13.28) 
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 45.98 62.22 (16.24) (26.10) 

รวม 390.23 492.05 (101.82) (20.69)  

2.5 ต้นทุนทางการเงิน  

ปี 2556 มีจ  านวนรวม 112.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 22.96 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ25.51 จากปีก่อน จากการ
เร่ิมบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายส าหรับโครงการระบบสูบส่งหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 ท่ีมีการรับมอบ
ทรัพยสิ์นบางส่วนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 และส่วนท่ีเหลือของโครงการ (โรงสูบน ้า  เคร่ืองสูบน ้ าและระบบ
ไฟฟ้า) ในเดือนพฤศจิกายน 2556   
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2.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ปี 2556  มีจ  านวนรวม 351.14 ลา้นบาท ลดลง 13.42 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3.68 เน่ืองจากการปรับลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 23 มาอยูท่ี่ร้อยละ 20 ในปี 2556  
3. การวเิคราะห์สถานะการเงิน 

ตาราง 5 : แสดงภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
จ านวนเงิน (ลา้นบาท) เพ่ิม/(ลด) 

ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2555 ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 13,485.21  12,440.09  1,045.13  8.40 
หน้ีสินรวม 5,557.83  5,119.62  438.21  8.56 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 7,927.38  7,320.46  606.92  8.29 
- ส่วนของบริษทัใหญ่ 7,897.58  7,316.94  580.64  7.94 

3.1. สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 13,485.21 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน จ านวน 
1,045.13 ลา้นบาท หรือ  ร้อยละ8.40 ทั้งน้ีมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 

(1) ลูกหน้ีการคา้ 410.18 ลา้นบาท ลดลง 63.78 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการจดัประเภทหน้ีสิน
ใหม่ตามการท าสัญญาระหวา่งบริษทัในเครือและบริษทัเอกชนรายหน่ึง (ลูกหน้ี) ไปเป็นลูกหน้ีไม่
หมุนเวยีน จ านวน 43.58 ลา้นบาท  

(2) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 10,621.90 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 1,079.13 ล้านบาท จาก
โครงการก่อสร้างของบริษทัสุทธิจากค่าเส่ือมราคาโดยมีรายการหลกั ได้แก่ โครงการวางท่อ
หนองปลาไหล-มาบตาพุดเส้นท่ี 3 จ านวน 238.34  ลา้นบาท (แลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 
2556) โครงการเพิ่มศกัยภาพระบบสูบน ้าบางพระ จ านวน 413.37 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน ้าทบัมา จ านวน 297.48 ลา้น โครงการวางท่อประแสร์-หนองปลาไหล (สัญญาซ้ือเคร่ืองสูบ
น ้าและท่อ) 113.24 ลา้นบาท และโครงการวางท่อส่งน ้าบางปะกง-ชลบุรี 164.90 ลา้นบาท   

(3) สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทาน จ านวน 555.57 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 63.81 ลา้นบาท มาจากงานวาง
ท่อ        สัตหีบ-พทัยา จ านวน 38.46 ลา้นบาท  ส่วนท่ีเหลือเป็นงานซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบ
ผลิตน ้าประปาอ่ืนๆ รวมกนั 

3.2. หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทั มีหน้ีสินรวม จ านวน 5,557.83 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อนจ านวน 438.21 
ลา้นบาท หรือ ร้อยละ8.56  โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

(1) เจา้หน้ีการซ้ือสินทรัพยถ์าวร จ านวน 264.23 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 225.76 ลา้นบาท มาจากเจา้หน้ี
โครงการก่อสร้างทรัพยสิ์นของบริษทั  

(2) เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมจ านวน 4,410.36 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 216.39 ลา้นบาท  มา
จากเงินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างของบริษทัโดยสุทธิจากการช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวตามก าหนด 
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3.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ณ ส้ินปี 2556  บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ จ านวน 7,897.58 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส้ินปีก่อน จ านวน 580.64 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ7.94 มาจากก าไรสุทธิประจ าปี 2556 เม่ือสุทธิจากเงินปันผล
จ่ายจ านวน 732.04 ลา้นบาท 

4. การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด 

ตาราง 6 : แสดงภาพรวมงบกระแสเงินสด 

รายการ จ านวนเงิน (ลา้นบาท) เพ่ิม/(ลด) 
ปี 2556 ปี 2555 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,634.57  1,635.21  (0.64) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,183.64) (2,017.28) 833.64  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (446.10) 491.85  (937.96) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 4.83  109.78  (104.95) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้งวด 238.47  128.69  109.78  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 243.31  238.47  4.83  

ในภาพรวมแล้วปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดรับท่ีดีจากการด าเนินงาน และเม่ือสุทธิกับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงินแลว้ บริษทัมีกระแสเงินสดรับเพิ่มข้ึน 4.83 ลา้นบาท  
 
5. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

ตาราง 7 : แสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ (งบการเงินรวม) 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 เพ่ิม (ลด) 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร    
อตัราก าไรขั้นตน้ /รายไดร้วม (ร้อยละ) 56.87 58.69 (1.82) 
อตัราก าไรสุทธิ /รายไดร้วม (ร้อยละ) 34.49 33.27 1.22 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ROE) (ร้อยละ) 17.30 17.40 (0.10) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (ร้อยละ) 10.15 10.68 (0.53) 
อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหน้ีสิน    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า)  0.70 0.70 - 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) (เท่า) 2.53 2.87 (0.34)  

ในปี 2556 ผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ยงัคงมีความสามารถในการท าก าไรอยู่ใน
เกณฑดี์ โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ เท่ากบั ร้อยละ56.87 และ ร้อยละ34.49 ตามล าดบั ส าหรับ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น(ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) มีการปรับลดลงจากปี 2555 
เล็กนอ้ยอยูท่ี่ ร้อยละ17.30 และ ร้อยละ10.15 ตามล าดบั เน่ืองจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการลงทุนต่อเน่ืองใน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศกัยภาพทั้งด้านแหล่งน ้ าดิบส ารอง และการขยายความสามารถของ
ระบบสูบส่ง เพื่อใหส้ามารถรองรับการเติบโตของความตอ้งการใชน้ ้าท่ีจะมีเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 

__________ : นางน ้ าฝน รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หนา้ 141 
 

6. ปริมาณน า้ในอ่างเกบ็น า้หลกัของบริษัท 

ตาราง 8 : ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าหลกัของบริษทั ณ 3 กุมภาพนัธ์ 2557 
หน่วย : ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

รายการ 
ชลบุรี ระยอง 

บางพระ หนองคอ้ ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ ประแสร์ 
ปริมาณน ้ า  69.45 15.95 58.07 139.24 32.41 214.52 
ร้อยละของความจุ 59 75 81 85 81 87 
ค่าเฉล่ีย (2549 – 2556) 62.84 12.88 52.91 130.42 30.84 207.03 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
(2549 – 2556)  

+6.61 +3.07 +5.16 +8.82 +1.57 +7.49 

 
ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2557 ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหลกัของบริษทัทั้งในพื้นท่ีชลบุรีและระยองมี

ปริมาณมากกวา่ค่าเฉล่ียปี 2549 – 2556  ซ่ึงจะมีปริมาณเพียงพอส าหรับความตอ้งการใชน้ ้ าในปี 2557 และ
ส่งผลดีกบัตน้ทุนในการสูบส่ง 
  
 
 





 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 

1. รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ (ป)ี ตําแหน่ง  การศึกษา การอบรมหลักสูตรสําคัญ การถือครองหุ้นEW ณ วันที� 31 ธ.ค.56

1 น.ต.ศิธา  ทิวารี 6 พฤศจิกายน 2507 49 ประธานคณะกรรมการบริษัท  11 มิ.ย. 56 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที� 43 DCP 178/2013 ไม่มี

(กรรมการอิสระ) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) วตท.16

8 ก.พ.56 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ โรงเรียนนายทหารชั�นผู้บังคับฝูง รุ่นที� 81

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ก)

2545 - ปัจจุบัน นายทหารกองหนุนรับเบี�ยหวัด วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

2555 - 2556 ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที� 24

2548 - 2549 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2546 - 2547 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

(ก) บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

2 ม.ล.ปาณสาร  หัสดินทร 27 มิถุนายน 2488 68 กรรมการบริษัท  30 เม.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ Master of Architecture UFS 2/2006 ไม่มี

(กรรมการอิสระ) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) University of Pennsylvania , U.S.A.

27 ก.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ  

ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี�ส์ จํากัด (ข) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

บริหารและการลงทุน กรรมการ  (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด (ข) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการ  

บริษัท ประปานครสวรรค์ จํากัด  (ข)

กรรมการ  

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด  (ข)

2554 กรรมการผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย

2549 - 2552 กรรมการ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2545 - 2549 กรรมการตรวจสอบ

การประปานครหลวง

2546 - 2548 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

2540 - 2546 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

สํานักนายกรัฐมนตรี

(ก) บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

ประสบการณ์ทํางาน 

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ (ป)ี ตําแหน่ง  การศึกษา การอบรมหลักสูตรสําคัญ การถือครองหุ้นEW ณ วันที� 31 ธ.ค.56

3 นายโชติศักดิ�  อาสภวิริยะ 26 มีนาคม 2497 59 กรรมการ 11 มิ.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  - ไม่มี

(กรรมการอิสระ) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  (ก) (การสื�อสารภาครัฐและเอกชน)

27 ก.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี�ส์ จํากัด  (ข)

บริหารความเสี�ยง กรรมการ  M.S.T. (Business Ed.) Portland State University , 

บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด  (ข) Oregon , U.S.A.

กรรมการบริหารและการลงทุน กรรมการ  

บริษัท ประปานครสวรรค์ จํากัด  (ข) นิติศาสตรบัณฑิต

กรรมการกําหนดเกณฑ์และ กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเมินผลการดําเนินงานของ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด  (ข)

บริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน 2554 - ปัจจุบัน ที�ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

โรงพยาบาลปิยะเวท

2555 - 2556 ที�ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

2554 - 2556 ประธานกรรมการ

บริษัท ทีวีไดเร็คอินโดไชน่า จํากัด

2554 - 2556 ผู้อํานวยการ

บริษัท ทีวีไดเร็ค จํากัด (มหาชน)

2554 - 2556 ประธานกรรมการ

บริษัท ฟิวเตอร์วิชั�น จํากัด

2554 - 2556 ประธานกรรมการ

บริษัท บิสซิเนส แอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด

2549 - 2550 กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

2546 - 2549 กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(ก) บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

ประสบการณ์ทํางาน 

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ (ป)ี ตําแหน่ง  การศึกษา การอบรมหลักสูตรสําคัญ การถือครองหุ้นEW ณ วันที� 31 ธ.ค.56

4 พล.อ.สหชาติ  พิพิธกุล 19 มีนาคม 2495 61 กรรมการ 11 มิ.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ แพทยศาสตรบัณฑิต DCP 180/2013 ไม่มี

(กรรมการอิสระ) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

27 ก.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ  

ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี�ส์ จํากัด  (ข) วิทยาศาสตรบัณฑิต

ธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด  (ข)

กรรมการบริหารและการลงทุน กรรมการ  

บริษัท ประปานครสวรรค์ จํากัด  (ข)

กรรมการ  

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด  (ข)

25 มิ.ย.56 - ปัจจุบัน กรรมการ

องค์การเภสัชกรรม (ข)

2554 เจ้ากรม

กรมแพทย์ทหารบก

(ก) บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

5 นายไทยรัตน์  โชติกะพุกกะณะ 15  มิถุนายน  2495 61 กรรมการ 20 ธ.ค. 55 - ปัจจุบัน กรรมการ Master of Science (Computer Science) DCP 174/2013 ไม่มี

(กรรมการอิสระ) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) California State University , Chico , ACP 44/2013

28 ก.พ.56 - ปัจจุบัน กรรมการ California ,  U.S.A. FID 1/2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (ข)

ปฏิบัติหน้าที� ประธานคณะกรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี และ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2549 - 2555 หัวหน้าทีม ฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทในเครือ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2545 - 2548 ผู้ชํานาญการ  สํานักตรวจสอบภายใน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2543 - 2544 พนักงานตรวจสอบอาวุโส  สํานักตรวจสอบภายใน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2530 - 2543 พนักงานตรวจสอบภายใน  สํานักตรวจสอบภายใน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

(ก) บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

                                                            

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น

ประสบการณ์ทํางาน 



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ (ป)ี ตําแหน่ง  การศึกษา การอบรมหลักสูตรสําคัญ การถือครองหุ้นEW ณ วันที� 31 ธ.ค.56

6 นายปริญญา  นาคฉัตรีย์ 24 มีนาคม 2484 72 กรรมการ 20 ธ.ค. 55 - ปัจจุบัน กรรมการ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ�) นมธ.2 ไม่มี

(กรรมการอิสระ) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) มหาวิทยาลัยรามคําแหง FID 1/2556

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TEPCOT 4

ประธานคณะกรรมการกําหนด มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วตท.14

เกณฑ์และประเมินผลการดําเนิน 29 มี.ค.56 - ปัจจุบัน  สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ ปปร.6

งานของบริษัท และพิจารณา 12 มิ.ย.51 - 14 พ.ย.54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วปอ.2532

ค่าตอบแทน 14 พ.ย.54 - 29 มี.ค.56 กรรมการ RCC 12/2011

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี�ส์ จํากัด  (ข) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต SFE 13/2011

กรรมการ  สาขาการเมืองการปกครอง RCP 24/2010

บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด  (ข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช DCP 111/2008

กรรมการ  

บริษัท ประปานครสวรรค์ จํากัด  (ข) Master Degree  in Economics ,

กรรมการ   Columbia University , U.S.A.

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด  (ข)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวย  (ข) ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (กศ.บ.)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)  (ก)

ประธานกรรมการ ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จํากัด  (ข) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2544 ประธานกรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประธานกรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาค

ประธานกรรมการ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

(ก) บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง

ประธานกรรมการ  

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น

ประสบการณ์ทํางาน 



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ (ป)ี ตําแหน่ง  การศึกษา การอบรมหลักสูตรสําคัญ การถือครองหุ้นEW ณ วันที� 31 ธ.ค.56

7 นายกัลยาณะ  วิภัติภูมิประเทศ 15 มีนาคม 2508 48 กรรมการ 13 ธ.ค.55 - ปัจจุบัน กรรมการ Master of Science (Diploma and International FID 1/2556 ไม่มี

(กรรมการอิสระ) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) Studies) , University of London

12 พ.ย.56 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 

30 ส.ค.56 - 12 พ.ย.56 ที�ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านสังคม สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กรรมการตรวจสอบ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2555 - 2556 รองอธิบดี

กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ

2552 - 2555 อัครราชทูตที�ปรึกษาและอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

2549 - 2552 ผู้อํานวยการกองเอเชียตะวันออก 2

กระทรวงการต่างประเทศ

2548 - 2549 อัครราชทูตที�ปรึกษา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

(ก) บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

8 พล.อ.ชูชัย  บุญย้อย 18 มีนาคม 2494 62 กรรมการ 13 ธ.ค. 55 - ปัจจุบัน กรรมการ Master of Science , DCP 174/2013 ไม่มี

(กรรมการอิสระ) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) Aerospace Engineering ACP 44/2013

2551 ผู้บัญชาการ University of Southern , California FID 1/2556

กรรมการตรวจสอบ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.)  U.S.A. วปอ.2547

2548 - 2549 รองผู้บัญชาการ

ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)

2546 - 2548 ผู้ช่วยผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.)

2517 - 2529 อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(ก) บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

                                                            

ประสบการณ์ทํางาน 

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ (ป)ี ตําแหน่ง  การศึกษา การอบรมหลักสูตรสําคัญ การถือครองหุ้นEW ณ วันที� 31 ธ.ค.56

9 นายวีรพงศ์  ไชยเพิ�ม 12 กุมภาพันธ์ 2509 47 กรรมการ 25 เม.ย.55 - ปัจจุบัน กรรมการ Doctor of Engineering in Environmental Engineering DCP 161/2012 ไม่มี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก)  (Water and Wastewater Engineering) ปปร.15

20 มี.ค.55 - ปัจจุบัน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  (ข) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ก.ค.54 - มี.ค.55 รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และการเงิน) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) Master of Science in Civil Engineering

ต.ค.51 - มิ.ย.54 รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) (Environmental Engineering)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) University of Missouri-Rolla , U.S.A.

ม.ค. - ก.ย.51 รักษาการในตําแหน่ง รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)

ต.ค.47 - ก.ย.51 ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และท่าเรืออุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

พ.ย.46 - ต.ค.47 ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

(ก) บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

10 นายสหัส  ประทักษ์นุกูล 20 พฤษภาคม 2498 58 กรรมการ  25 เม.ย. 55 - ปัจจุบัน กรรมการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) วปอ.2551 ไม่มี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วตท.14

กรรมการกําหนดเกณฑ์และ 1 ต.ค.54 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ DCP 73/2006

ประเมินผลการดําเนินงานของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  (ก)

บริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 

บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)  (ก)

กรรมการบริหารความเสี�ยง ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด   (ข)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด   (ข)

กรรมการ 

บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จํากัด   (ข)

กรรมการ 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด   (ข)

ต.ค.53 - ก.ย.54 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ม.ค.52 - ธ.ค.53 กรรมการ

บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด

(ก) บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น

ประสบการณ์ทํางาน 

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น



 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ (ป)ี ตําแหน่ง  การศึกษา การอบรมหลักสูตรสําคัญ การถือครองหุ้นEW ณ วันที� 31 ธ.ค.56

11 นายวันชัย  หล่อวัฒนตระกูล 2 มกราคม 2499 57 กรรมการ 30 ส.ค.56 - ปัจจุบัน กรรมการ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาแหล่งนํ�า) ปปร.6 ไม่มี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (ก) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปรอ.19

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 15 ส.ค.56 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ DCP 43/2004

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)

กรรมการบริหารและการลงทุน จํากัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 ก.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี�ส์ จํากัด  (ข)

กรรมการ  

บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด  (ข)

กรรมการ  

บริษัท ประปานครสวรรค์ จํากัด  (ข)

กรรมการ  

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด  (ข)

2555 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอส พี ซี จี จํากัด (มหาชน)

2553 - 2556 กรรมการ และกรรมการวิชาการ

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

(ก) บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(ข) กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

(B) Non-listed companies 4 companies

หมายเหตุ

DCP  :  Director Certification Program

วตท. :   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

UFS  :   Understanding the Fundamental of Financial Statements    

ACP  :   Audit Committee Program 

FID   :

นมธ. : นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื�อสังคม"

TEPCOT : Top Executive Program in Commerce and Trade

ปปร. :   หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง

วปอ. :   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

RCC :   Role of the Compensation Committee

SFE :    Successful Formulation & Execution the Strategy

RCP :    Role of the Chairman Program 

ปรอ. :    หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

Financial Instrument For Directors

สรุป การดํารงตําแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื�น

ประสบการณ์ทํางาน 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20dcp&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-iod.com%2Finc%2Fdownload.asp%3Ffile%3D..%2Fdownload%2FDirectortraining_file_51_76_7.pdf&ei=xMI5T4XTMoLqrQf657mxCA&usg=AFQjCNF7xZ4NoHwleDXOJxYARf630aoEUQ�
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20sfe%20%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-iod.com%2Fdownload%2FSFE.pdf&ei=3xQ6T6PpFMztrQe2jI2rCA&usg=AFQjCNET_-pfbtnkAiUezFTLwXMYp9kAtw�


                   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

2. รายละเอียดเกี�ยวกับผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล อายุ ตําแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ คุณวุฒิสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว ทางการศึกษา ระยะเวลา ตําแหน่งปัจจุบัน บริษัท/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุ้น) ระหว่างผู้บริหาร

และผู้มีอํานาจควบคุม

1 นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 57 กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ไม่มี ไม่มี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาแหล่งนํ�า) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) กรรมการ บจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี�ส์ จําหน่ายนํ�าประปา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ บจ. ประปาฉะเชิงเทรา กิจการประปา

กรรมการ บจ.  ประปาบางปะกง กิจการประปา

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูง การเมืองการปกครองใน กรรมการ บจ. ประปานครสวรรค์ กิจการประปา

ระบอบประชาธิปไตยสําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น6 2555-2556  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี ซี จี จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพลังงาน

•หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 2553 - 2556 กรรมการ และกรรมการวิชาการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่น19

• Director Certification Program - DCP 43/2004

2 นายเจริญสุข  วรพรรณโสภาค 50 รองกรรมการ ไม่มี ไม่มี M.Sc.Hydraulic Engineering, ม.ค. 54 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ผู้อํานวยการใหญ่ International Institute for Hydraulic ก.ย. 56 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

สายปฏิบัติการ and Environmental Engineering (IHE), ม.ีค. 53 - ธ.ค. 53 รักษาการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

Delft, the Netherlands. ม.ค. 52 - ก.พ 53 ผู้อํานวยการฝ่ายบริการลูกค้า และ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ทรัพยากรนํ�า) รักษาการ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ย. 45 – ธ.ค. 51 สายวางแผนและบริการลูกค้า

ส.ค. 51 - พ.ค. 52 ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนโครงการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

• Director Certification Program -DCP 146/2011* กรรมการ บจ.เอ็กคอมธารา ธุรกิจนํ�าประปา

• Senior Executive Program - SEP 2010

• Executive Development Program

(EDP) รุ่น 3

3 นายนําศักดิ�  วรรณวิสูตร 48 รองกรรมการ หุ้นสามัญ ไม่มี MS.(Finance) University of Colorado, USA ม.ค. 54 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ผู้อํานวยการใหญ่ 549,000 หุ้น บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ค. 52 - ธ.ค. 53 ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

สายการเงินและบัญชี และ ม.ิย. 50 - ธ.ค. 51 ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ในนามคู่สมรส • Advance Senior Executive Program - ASEP 2010 พ.ย. 45 - ม.ิย. 50 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่อเนื�อง บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

24,580 หุ้น พ.ย. 44 - ต.ค. 45 รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่อเนื�อง บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

0.034% ม.ีค. 44 - ต.ค. 44 ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 



           บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล อายุ ตําแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ คุณวุฒิสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว ทางการศึกษา ระยะเวลา ตําแหน่งปัจจุบัน บริษัท/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุ้น) ระหว่างผู้บริหาร

และผู้มีอํานาจควบคุม

4 นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล 51 ผู้อํานวยการอาวุโส หุ้นสามัญ ไม่มี M. A. สาขาบริหารรัฐกิจ ม.ิย. 50 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

สํานักกรรมการ 2,000 หุ้น Glasgow College of Technology, UK และเลขานุการบริษัท

ผู้อํานวยการใหญ่ และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) ก.พ. 47 - ม.ิย. 50 ผู้อํานวยการอาวุโสสํานักตรวจสอบ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

และเลขานุการบริษัท ในนามบุตรที�  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเลขานุการบริษัท

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Certificate in Computer Programming and Information พ.ย. 44 - ก.พ. 47 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

24,000 หุ้น Processing, UK ม.ีค. 44 - ต.ค. 44 ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

0.002% รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Senior Executive Program - SEP 2011

• Director Certification Program - DCP 4/2000

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูงการ

บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 1

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูง การเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยสําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น11




หน้าที�และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

• ให้คําแนะนําเบื�องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที�คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมํ�าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมายที�มีนัยสําคัญแก่กรรมการ

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั�งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท

• จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• ติดต่อและสื�อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1



                        บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล อายุ ตําแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ คุณวุฒิสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว ทางการศึกษา ระยะเวลา ตําแหน่งปัจจุบัน บริษัท/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุ้น) ระหว่างผู้บริหาร

และผู้มีอํานาจควบคุม

5 นางธิดารัชต์  ไกรประสิทธิ� 50 ผู้อํานวยการอาวุโส หุ้นสามัญ ไม่มี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.ค. 52 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส  ฝ่ายตรวจสอบ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ฝ่ายตรวจสอบ 630,000 หุ้น บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ิย. 50 - ธ.ค. 51 ผู้อํานวยการอาวุโส  ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

0.038% ต.ค. 47 - ม.ิย. 50 ผู้อํานวยการอาวุโส  ฝ่ายการเงิน และทรัพยากรบุคคล บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

• Audit Committee Program - (ACP) รุ่น 26/2009 2544 - ต.ค. 47 ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 4

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่น 5

6 นายเชิดชาย  ปิติวัชรากุล 49 ผู้อํานวยการอาวุโส ไม่มี ไม่มี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศ ) ก.ย.56 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ฝ่ายปฏิบัติการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.ีค. 53 - ก.ย.56 ผู้อํานวยการฝ่ายบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

และบริการลูกค้า วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ค. 52 - ม.ีค. 53 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ส.ค. 51 - ม.ค. 52 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์ จําหน่ายนํ�าประปา

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 3 ก.ค. 51 - ม.ค. 52 กรรมการ บจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์ จําหน่ายนํ�าประปา

 ม.ีค. 51- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.เอ็กคอมธารา จําหน่ายนํ�าประปา

พ.ย. 50 - ม.ค. 52 ผู้อํานวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ม.ีค. 50 - ม.ค. 52 กรรมการบริษัท บจ.ประปาบางปะกง กิจการประปา

กรรมการบริษัท บจ.ประปาฉะเชิงเทรา กิจการประปา

กรรมการบริษัท บจ.ประปานครสวรรค์ กิจการประปา

พ.ย. 44 - พ.ย.50 ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา  และ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

รักษาการผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการระยอง

ต.ค. 43 - ต.ค. 44 ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการมาบตาพุด บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

7 นางวิราวรรณ ธารานนท์ 55 ผู้อํานวยการ ไม่มี ไม่มี MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ก.ย.56 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ค.52 -ก.ย.56 ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ิย. 50 - ธ.ค. 51 ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ต.ค. 49 - ม.ิย. 50 ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

• Corporate Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2005 ต.ค. 48 - ก.ย. 49 ผู้จัดการสํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

2547 - 2548 ผู้จัดการงานบริหารความเสี�ยงกลุ่มบริษัท บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 



เอกสารแนบ 1

ลําดับที� ชื�อ-นามสกุล อายุ ตําแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ คุณวุฒิสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว ทางการศึกษา ระยะเวลา ตําแหน่งปัจจุบัน บริษัท/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุ้น) ระหว่างผู้บริหาร

และผู้มีอํานาจควบคุม

8 นายสมบัติ  อยู่สามารถ 43 ผู้อํานวยการ ไม่มี ไม่มี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก.พ. 54 – ปัจจุบัน ผู้อํานวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ฝ่ายการเงินและบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.ค. 52 – ม.ค. 54 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

เม.ย. 52 – ก.ย. 52 รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายการเงินและบัญขี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

• Executive Development Program - (EDP) รุ่น 5 เม.ย. 52 – ม.ค. 54 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเเละการเงิน (Secondment – UU) บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ม.ีค. 50 – ม.ีค. 52 ผู้จัดการแผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

เม.ย. 48 – ก.พ. 50 ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment – GWS) บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

พ.ย. 46 – ม.ีค. 48 ผู้จัดการแผนกงบประมาณและการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

เม.ย. 46 – ต.ค. 46 รักษาการ ผู้จัดการแผนกงบประมาณและการเงิน บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

 ฝ่ายการเงินและบัญชี

ก.ค. 44 – ม.ีค. 46 นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

9 นางสาวกันยานาถ  วีระพันธุ์ 44 ผู้อํานวยการ หุ้นสามัญ ไม่มี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( บัญชี )  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก.พ. 54 – ปัจจุบัน ผู้อํานวยการ ฝ่ายสื�อสารองค์กร บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ฝ่ายสื�อสารองค์กร 220,000  หุ้น ส.ค. 50 – ม.ค. 54 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายสื�อสารองค์กร บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

0.013% • Executive Development Program - (EDP) รุ่น 5 ต.ค. 49 – ก.ค. 50 ผู้จัดการ งานประชาสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ต.ค. 45 – ก.ย. 49 ผู้จัดการ แผนกบริหารและประสานงานทั�วไป (Secondment – EHP) บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ธ.ค. 44 – ก.ย. 45 ผู้จัดการ แผนกกิจการสัมพันธ์  ฝ่ายอํานวยการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ม.ีค. 44 – พ.ย. 44 ผู้จัดการ แผนกกิจการสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

ม.ค. 39 – ก.พ. 44 นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอํานวยการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จําหน่ายนํ�าดิบ

__________: นางนํ�าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกต้องแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1

              บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 



   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 2 

__________: นางน ้ าฝน  รัษฎานุกลู รับรองความถูกตอ้งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2  
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2556) 
 

รายช่ือ 
บจ.ยูนิเวอร์แซล  

ยูทีลตีิ้ส์ 
บริษัท ประปา 

3 พืน้ที่* 
บจ.เสม็ด 
ยูทีลตีิ้ส์ 

บจ. อดีบัเบิล้ยู  
ยูทีลตีิ้ส์ 

บจ. อดีบัเบิล้ยู วอเตอร์  
บาลานซ์ (ชลบุรี) 

บจ. อดีบัเบิล้ยู สมาร์ท 
วอเตอร์ (ระยอง) 

1. หม่อมหลวงปาณสาร หสัดินทร       
2. นายโชติศกัด์ิ อาสภวริิยะ       
3. พลเอกนายแพทยส์หชาติ พิพิธกุล       
4. นายปริญญา นาคฉตัรีย ์       
5. นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู       
6. นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง       
7. นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร       
8. นายสยาม บางกุลธรรม       
9. นายสมศกัด์ิ จนัทวฒันา       
10. นายนคร จิรเศวตกุล       
11. นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย ์       
12. นายสมบูรณ์ ศุภอกัษร       
13. นายวกิรม คุม้ไพโรจน์       
14.พล.ต.ต.มณเฑียร ประทีปะวณิช       
15. นายนิพนธ ์ บุญเดชานนัทน์       
16. นายสุทธิชยั จนัทร์อารักษ ์       
17. นายกิตติพนัธ์ุ งามเสง่ียม       
18. นายภิเศก นวพนัธุ์       
19. นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค       
20. นายน าศกัด์ิ วรรณวสูิตร       
21. นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล       

หมายเหตุ    = ประธานกรรมการ    =  กรรมการ 
  * บริษทั ประปา 3 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั  บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั  และบริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         เอกสารแนบ3     
         

__________: นางน ้าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3  

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
1. หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

ช่ือ สกลุ นางน ้าฝน รัษฎานุกลู 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทั 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

M. A. สาขาบริหารรัฐกิจ   Glasgow College of Technology, UK 
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วุฒิบัตร 
 

Certificate in Computer Programming and Information  Processing, UK 

ประสบการณ์การท างาน 
 

บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
มิ.ย. 50 – ปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการอาวโุส ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และ 
                               เลขานุการบริษทั 
ก.พ. 47 - มิ.ย. 50    ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกัตรวจสอบ และเลขานุการบริษทั 
พ.ย. 44 - ก.พ. 47    ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบ 
มี.ค. 44 - ต.ค. 44    ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

การอบรมหลกัสูตรส าคัญ • หลกัสูตร นกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่น 5 
• หลกัสูตร การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนส าหรับนกั
บริหารระดบัสูง (ก.พ.ร.) รุ่น 1 
• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute,  
  Berkeley USA.,2013 (Module 2) 
• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute,    
   Berkeley USA.,2012 (Module 1) 
• Senior Executive Program - SEP 25/2011 
• หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ  
  ประชาธิปไตยส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่น11 
• หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน   
   (ปรม.) รุ่น 1 
• Director Certification Program - DCP 4/2000 

หน้าที่ความรับผดิชอบ • ตรวจสอบ และก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม  
   กฎหมายและประกาศต่าง ๆ ระเบียบ และวิธีการปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวขอ้ง   
• จดัส่งและจดัท ารายงานผลการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน และตรวจสอบถึง 
  รายละเอียดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อยา่งสม ่าเสมอ และรายงานโดยทนัทีกรณีท่ี  
  อาจมี หรือมีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทั และตลาดทุน 

  โดยรวมอยา่งมีนยัส าคญั 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)         เอกสารแนบ3     
         

__________: นางน ้าฝน  รัษฎานุกูล รับรองความถูกตอ้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3  

 

• เขา้ร่วมพิจารณาก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน หรือการท าธุรกรรมใหม่ ๆ  

  ของบริษทั เพ่ือใหด้ าเนินการและปฏิบติัตามนโยบาย แนวทาง และเกณฑท่ี์ 

  คณะกรรมการบริษทัก าหนด รวมทั้งหลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณ หรือขอ้พึง 
  ปฏิบติั ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 
• รวบรวม เผยแพร่ขอ้มลู และใหค้วามรู้ ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน 

  บริษทัเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ประกาศ กฎ  

  ระเบียบ หลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณ หรือขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งการจดั 
  อบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
• ติดต่อหรือประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน 

  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
2. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ สกลุ นางธิดารัตน ์ไกรประสิทธ์ิ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บญัชีบณัฑิต                    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วุฒิบัตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ประสบการณ์การท างาน บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

ม.ค. 52 – ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ 
มิ.ย. 50 – ธ.ค. 51   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน และบญัชี 
ต.ค. 47 – มิ.ย. 50   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน และทรัพยากรบุคคล 
2544 – ต.ค. 2547  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงิน และทรัพยากรบุคคล 
2540 – 2544           ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและพสัดุ 

การอบรมหลกัสูตรส าคัญ • Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute,     
  Berkeley US.,2012 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 
• Executive Development Program (EDP) รุ่น 4 
• หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.)   
  รุ่น 5 
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