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ส่วนที ่1 
     การประกอบธุรกจิ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 

1.1 กลยุทธ์การด าเนินธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้บทวนแผนกลยุทธ์ ของกลุ่มบริษทัฯ ให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

รักษาความมัน่คงในการขยายตวัของธุรกิจปัจจุบนั และยงัมุ่งมัน่พฒันาระบบการจดัการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และโปร่งใสภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนควบคุมการด าเนินงาน ภายใตก้าร
บริหารความเส่ียง และหลกัธรรมาภิบาลอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์โดยมีวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ดงัน้ี 

วสัิยทัศน์   
เป็นบริษทัชั้นน าในการจดัการน ้าอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเติบโตไปกบัเศรษฐกิจของประเทศ และขยายธุรกิจ
สู่ภูมิภาคอาเซียน 
พนัธกจิ  
1. ขยายการลงทุน และพฒันาธุรกิจน ้ าดิบ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และ
ย ัง่ยนื 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยัและเหมาะสม 
3. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ ใหเ้หมาะสมดียิง่ข้ึน 
4. บริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล 
5. รับผดิชอบต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ยุทธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัมี 5 ดา้น คือ  
1. บริหารธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งเหมาะสมและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ ์ 
2. พฒันาธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในระยะกลางและระยะยาว  
3. มีกรอบการบริหารการเงินและการลงทุนในธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพสูง 
4. พฒันาบุคลากร บริหารองคค์วามรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  

 
จากการด าเนินการตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจขา้งตน้ บริษทัฯ ไดมุ้่งมัน่ทุ่มเทในการให้บริการและใส่

ใจในการบริการลูกคา้ โดยการปรับปรุงและขยายเครือข่ายท่อส่งน ้าให้สามารถจ่ายน ้าดิบในพื้นท่ีบริการอยา่ง
ทั่วถึง และพอเพียงเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ  การพัฒนาธุรกิจด้านน ้ าดิบ  และน ้ าประปา โดยเน้นการ
ด าเนินการดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพื่อผลกัดนัให้องคก์รมี
ความก้าวหน้าอย่างมัน่คงในระยะยาว  สามารถรักษาระดับการประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
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สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในระดบั “ดีเลิศ” ไดต่้อไป นอกจากน้ี บริษทั ทริสเรทต้ิง 
จ  ากดั ไดย้ืนยนัอนัดบัเครดิตองคก์ร ในปี 2558 ท่ีระดบั “A+” แนวโน้ม “คงท่ี” ซ่ึงสะทอ้นถึงสถานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานท่ีแขง็แกร่งของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

 
1.2 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ธุรกิจของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535  ท่ีเห็นชอบให้การประปา
ส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) จดัตั้งบริษทัข้ึนเพื่อเป็นผูรั้บผิดชอบการพฒันาและด าเนินการดูแลระบบท่อส่งน ้ าดิบ
สายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแกว้ จนัทบุรี และตราด โดยมี กปภ. เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด    

ในปี 2539 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และในปี 2540 ได้เสนอขายหุ้นให้กับ
ประชาชนทัว่ไป และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ใน
สัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ก่อนการเสนอขายหุน้สามญั 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไม่ได้มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบั กปภ. ใน
ลกัษณะพึ่งพิง หรือแข่งขนักบักลุ่มธุรกิจของ กปภ. อยา่งมีนยัส าคญั เช่น เป็นการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการใชต้ราสินคา้ร่วมกนั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
 

2.1 ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคัญ  
กนัยายน 2535  

มติคณะรัฐมนตรี (12 กนัยายน 2535) มอบหมายให้กรมชลประทานเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
พฒันาแหล่งน ้ าดิบและอ่างเก็บน ้ า และให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จดัตั้งบริษทั จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั ข้ึนมารับผิดชอบในการพฒันาและด าเนินการดูแลระบบท่อส่งน ้ าสายหลกั 
โดยโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของระบบท่อส่งน ้ าท่ีมีอยู่เดิมมาด าเนินการต่อไป   ทั้งน้ี นอกจากบริษทัฯ จะ
สามารถประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยใ์นการซ้ือน ้ าจากแหล่งน ้ าดิบของทางราชการเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูใ้ชน้ ้ าใน
พื้นท่ีรับผดิชอบแลว้ ยงัสามารถร่วมทุนกบัภาคเอกชนไดด้ว้ย 
ตุลาคม 2535  

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2535 โดยมีทะเบียนเลขท่ี 13571/2535 และมีทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดย กปภ. 
ถือหุน้บริษทัฯ ในอตัราส่วนร้อยละ 100 ตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งบริษทัฯ 
สิงหาคม 2539  

มติคณะรัฐมนตรี (6 สิงหาคม 2539) ใหค้วามเห็นชอบแนวทางระดมทุนและเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดย
ใหก้ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมถือหุน้ในบริษทัฯ ดว้ย 
กนัยายน 2539  

บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 490 ลา้นบาท โดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ดงัน้ี กปภ. ถือหุ้นจ านวน 
43,999,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ และ กนอ. ถือหุ้นจ านวน 5,000,000 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 
พฤศจิกายน 2539  

บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และใช้ช่ือว่า บริษัท จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 632 
กรกฎาคม 2540  

บริษทัฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น 51.00 ลา้นหุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  ท าให้
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 1,000 ล้านบาท หุ้นสามญัของบริษทัฯไดเ้ร่ิมเขา้ท าการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยใชช่ื้อบนกระดานหลกัทรัพย ์คือ EASTW 
มกราคม 2547  

บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,050 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 105 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท โดยมีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 1,000 ลา้นบาท เพื่อออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
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ฯ และเสนอขายให้แก่พนกังาน กรรมการ และท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นจ านวนรวม 5,000,000 
หน่วย 
มิถุนายน 2547  

บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,665 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 166.50 ลา้นหุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มข้ึนจ านวน 61.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 
พฤษภาคม 2548  

บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2548 
มกราคม 2551  

บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจ านวน 1,663.73 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 
166.37 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
หมดอายกุารใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ณ ธันวาคม  2558 บริษัทฯ  มี ทุนจดทะเบี ยน  1,663,725,149 บาท  โดยมี ทุน เรียกช าระแล้ว 
1,663,725,149 บาท และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นหลกั ได้แก่ กปภ. ร้อยละ 40.20  บมจ.ผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 18.72  
NORBAX INC.,13 ร้อยละ 6.38 กนอ. ร้อยละ 4.57 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30.13 เป็นนกัลงทุนทัว่ไป 

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การพฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้าดิบสายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออกให้สามารถตอบสนองความตอ้งการใชน้ ้าในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีโครงข่าย
ท่อส่งน ้ าดิบให้บริการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจ
อ่ืนๆ ดงัน้ี 

1) ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัระบบผลิตน ้าสะอาด ระบบท่อส่งและจ่ายน ้า การ
ซ่อมบ ารุงรักษาท่อส่งน ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนซ้ือขายอุปกรณ์และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่อส่งน ้าทุกชนิด 

2) ขยายการด าเนินการหรือธุรกิจการพฒันาและบริหารทรัพยากรน ้ าหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในพื้นท่ี
อ่ืน และบริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจน ้าประปาและธุรกิจบ าบดัน ้าเสีย ดงัแผนภาพท่ี 2.2 
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แผนภาพท่ี 2.2 โครงสร้างการลงทุนของบริษทัฯ  
 
 
หมายเหต ุ
* สดัส่วนการถือหุ้นคิดเป็น  % ของทุนจดทะเบียนบริษทัฯ 
1. เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก ไดจ้  าหน่ายหุ้นสามญัของ บริษทั เอก็คอมธารา จา้กดั ทั้งหมดท่ี
บริษทัถืออยูจ่  านวน 5,479,140 หุ้น หรือคิดเป็น 15.88% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอ็กคอมธารา จ  ากดั ให้แก่ บจก. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 บจก.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์  ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บจก.เอ็กคอมธารา จ  านวน 25,597,096 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 
74.19 จาก บจก.เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส   ท าให้บจก.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์  ถือหุ้น บจก.เอ็กคอมธารา ภายหลงัการท ารายการเป็น 
31,076,236 หุ้น หรือ คิดเป็น 90.07%   
2. บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั ได้จ  าหน่ายหุ้นสามญัทั้งหมดใน บจก.เสม็ด ยูทิลิต้ีส์ คิดเป็นร้อยละ 55 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ให้กับ
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
3. เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ“บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั”) ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
4. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) ลงนามในสัญญาซ้ือขายน ้ าประปากบัเทศบาลต าบลหัวรอ จ. พิษณุโลกแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 
2557  แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์
 

บจ. ประปา*
นครสวรรค์ 99 % 

บจ. ประปา* 
บางปะกง 99 % 

บจ. ประปา*
ฉะเชิงเทรา 99 % 

บจ. เอก็คอมธารา* 
90.07 % 

 

ธุรกิจต่อเน่ือง 
ธุรกิจน า้ประปา 

ธ 

 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทลิีตีส์้ 

100% 

ธุรกิจน า้ดิบ 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก 

 
บมจ 
 

หน่วยธุรกิจ 
ประปาสัตหีบ 
ประปาเกาะล้าน 
ประปาบ่อวนิ-หนองขาม 
ประปาเกาะสมุย 
ประปาระยอง 
ประปาชลบุรี 
ประปานิคมอุตสาหกรรม
หลักชัยเมืองยาง 
ประปาหัวรอ 
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2.3 โครงการในปัจจุบัน  
 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา (ปี 2554-2558) บริษทัฯ มีพฒันาการท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

2.3.1 ด้านธุรกจิน า้ดิบ 
พืน้ทีร่ะยอง  
ตุลาคม 2552  
 ด าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 ระบบท่อส่งน ้ าน้ี มี
ความสามารถในการจ่ายน ้ าปีละประมาณ 105 ลา้น ลูกบาศกเ์มตร เพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้ าท่ีเพิ่มข้ึนใน
อีก 10 ปีขา้งหนา้ในพื้นท่ีมาบตาพุด ท าให้มีน ้ าเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ า ตลอดจนสามารถจ่ายน ้ าให้แก่
ผูใ้ชน้ ้ ารายใหม่ตามแนววางท่อในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แลว้เสร็จเดือนเมษายน 2556 
มิถุนายน 2553  
 ด าเนินการโครงการก่อสร้างสระส ารองน ้าดิบมาบข่า 2 เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าส ารองฉุกเฉินในพื้นท่ีมาบ
ตาพุดอีกไม่นอ้ยกวา่ 220,000 ลูกบาศก์เมตร เม่ือรวมกบัปริมาณน ้าส ารองปัจจุบนัเป็นปริมาณน ้าส ารองทั้งส้ิน 
ไม่นอ้ยกวา่ 336,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อการส ารองการจ่ายน ้ ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีมาบตาพุดทั้งระบบ
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 155 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2556 
พฤศจิกายน 2553 

ปรับปรุงสถานีสูบน ้ ามาบตาพุด โดยการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าเพิ่มอีกจ านวน 2 ชุด เพื่อรองรับการใชน้ ้ า
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนของพื้นท่ีสัตหีบและบา้นฉาง ในระยะ 10 ปี ขา้งหน้าโดยใช้เงินลงทุนประมาณ 8 ลา้นบาท แลว้
เสร็จเดือนมีนาคม 2554 
เมษายน 2554 
 1) ปรับปรุงสถานีสูบน ้ าดอกกราย โดยการเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้ าให้มีอตัราการสูบเพิ่มข้ึน จ านวน 2 
เคร่ือง พร้อมงานก่อสร้างวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 1.5 กิโลเมตร เพิ่มเติม เพื่อ
รองรับการสูบน ้ าจากปริมาณน ้ าท่ีได้รับจดัสรรของกรมชลประทานได้อย่างเพียงพอ โดยใช้เงินลงทุน
ประมาณ 192 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนสิงหาคม 2555 
 2) ก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าและระบบสายส่ง ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ บริเวณสถานีสูบน ้ าดอก
กราย เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัสถานีสูบน ้ า ลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดบั และลด
การใชพ้ลงังาน โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 31.20 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมกราคม 2555 
มกราคม 2555 
 ด าเนินโครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบคลองทบัมา เพื่อเพิ่มแหล่งน ้ าตน้ทุนของบริษทัฯ รองรับความ
ตอ้งการใชน้ ้าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง โดยสามารถน าน ้ามาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 47 ลา้น ลบ.ม./
ปี ใชเ้งินลงทุนประมาณ 2,203 ลา้นบาท ก าหนดแลว้เสร็จเดือนธนัวาคม 2558 แต่เน่ืองจากเกิดอุทกภยัข้ึนใน
พื้นท่ีซ่ึงท าให้บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขแบบสถานีสูบน ้ า เพื่อยกระดบัผนงัโรงสูบและพื้นห้องไฟฟ้าให้พน้
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จากระดบัน ้ าท่วมสูงสุด จึงจ าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง   คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฏาคม 
2559 
กรกฎาคม 2556 
 ด าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้ าดิบอ่างเก็บน ้ าประแสร์ – อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลเพื่อเพิ่ม
แหล่งน ้ าตน้ทุนของบริษทัฯ จากอ่างเก็บน ้ าประแสร์ รองรับความตอ้งการใช้น ้ าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง 
และปลวกแดง-บ่อวิน โดยสามารถส่งน ้าไดปี้ละ 70 ลา้น ลบ.ม. ใชเ้งินลงทุนประมาณ 2,835 ลา้นบาท คาดวา่
จะแลว้เสร็จเดือนกนัยายน 2559 
มีนาคม 2557  
 ก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าและระบบสายส่ง ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ บริเวณสถานีสูบน ้ าหนอง
ปลาไหล เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าใหก้บัสถานีสูบน ้า ลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าดบั และ
ลดการใชพ้ลงังาน โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 37.90 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนพฤศจิกายน 2557 
พืน้ทีป่ลวกแดง-บ่อวนิ 
มกราคม 2553  
 ก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน ้ า By-Pass เส้นท่ี 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพในการส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหลไปยงัพื้นท่ีชลบุรี โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 20 ลา้นบาท 
แลว้เสร็จเดือนกรกฎาคม 2554 
เมษายน 2556  
 ด าเนินโครงการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าท่ีสถานีสูบน ้ าหนองคอ้ (สูบกลบัไปยงัพื้นท่ีบ่อวิน-ปลวกแดง) 
เพื่อให้พื้นท่ีบริการบ่อวนิ-ปลวกแดงมีทางเลือกแหล่งน ้ าส ารองกรณีฉุกเฉินเม่ือการส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้าหนอง
ปลาไหล มีเหตุขดัขอ้ง โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 29.2 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนมกราคม 2557 
ธันวาคม 2558 

ด าเนินโครงการก่อสร้างท่อส่งน ้ าดิบหนองปลาไหล-หนองคอ้ เส้นท่ี 2 เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการจ่าย
น ้ าให้กบัผูใ้ช้น ้ าในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวิน และรองรับการใชน้ ้ าของโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยส่วนแรกเป็น
การด าเนินการเฉพาะงานวางท่อส่งน ้ าเพื่อน ามาใช้งานก่อน ใช้เงินลงทุนประมาณ 407 ล้านบาท แลว้เสร็จ
เดือนกรกฎาคม 2559 
พืน้ทีช่ลบุรี 
กนัยายน 2553 

ด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพท่อส่งน ้ าหนองค้อ-แหลมฉบัง เพื่อให้ระบบท่อส่งน ้ าหนองค้อ- 
แหลมฉบงัมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน สามารถรองรับความตอ้งการใช้น ้ าในอนาคตและเพื่อรองรับการส่งน ้ าให้โรง
กรองน ้ าบางละมุง (ใหม่) ประกอบดว้ยการก่อสร้างท่อแยกจ่ายน ้ าให้โรงกรองน ้ าบางละมุง (ใหม่) และการ
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ก่อสร้างสถานีสูบน ้ าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) ท่ีอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้ โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 107 
ลา้นบาทแลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2554 
พฤศจิกายน 2554 
 ด าเนินโครงการเพิ่มศกัยภาพระบบจ่ายน ้ าแหลมฉบงั(บางพระ) เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบสูบ
จ่ายน ้ าพื้นท่ีชลบุรี สามารถส่งน ้ าให้แก่ผูใ้ช้น ้ าได้อย่างเพียงพอ ลดการพึ่ งพาน ้ าจากพื้นท่ีระยอง และเพิ่ม
เสถียรภาพในการสูบจ่ายน ้ าให้มัน่คงมากข้ึน โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 922 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือน
พฤศจิกายน 2556 
เมษายน 2555 
 ด าเนินโครงการก่อสร้าง Regulation Well (ท่อส่งน ้ าบางปะกง – บางพระ – ชลบุรี) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนค่ากระแสไฟฟ้าสูบส่ง ใหพ้ื้นท่ีชลบุรีมีแหล่งน ้าส ารองฉุกเฉินเพิ่มข้ึน (สระ
พักน ้ า และถังยกระดับน ้ า ( Head Tank)) และเพิ่มเสถียรภาพของแรงดันน ้ าในระบบสูบจ่ายให้มีความ
สม ่าเสมอ และมัน่คงยิง่ข้ึน โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 71.2 ลา้นบาท 
ธันวาคม 2555 
 ด าเนินโครงการปรับปรุงเปล่ียนท่อเหล็กแทน ท่อ CC-GRP ขนาด 800 มม. เพื่อใหก้ารส่งน ้ าในพื้นท่ี
ชลบุรีมีเสถียรภาพ ไม่เกิดการหยุดชะงกั ลดความเสียหายจากปริมาณน ้ าสูญเสีย โดยใช้วงเงินลงทุนรวม
ประมาณ 36 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนกนัยายน 2556 
ธันวาคม 2556 
 ด าเนินโครงการวางท่อส่งน ้ าอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้-ประปาศรีราชา เพื่อประหยดัพลงังานในการส่งน ้ า
ให้แก่ประปาศรีราชา และเพิ่มเสถียรภาพในการส่งน ้ าให้แก่ประปาศรีราชา โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 
32.2 ลา้นบาท แลว้เสร็จเดือนเมษายน 2557 
พฤศจิกายน 2557 
 ด าเนินโครงการระบบสูบน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าเอกชน จงัหวดัชลบุรี (งานวางท่อส่งน ้ าและก่อสร้าง
สถานีสูบน ้ าแรงดนัต ่า) เพื่อรองรับการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ในระยะสั้ นและระยะยาว เพิ่มความมัน่คงให้แก่
แหล่งน ้ ามากข้ึนโดยรับซ้ือน ้ าจากแหล่งน ้ าเอกชน โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 450 ลา้นบาท แลว้เสร็จ
เดือนสิงหาคม 2558 
ตุลาคม 2558 

ด าเนินโครงการวางท่อท่อส่งน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าเอกชน จงัหวดัชลบุรี (ก่อสร้างสถานีสูบส่งน ้ าเพิ่ม
แรงดนั) เพื่อรองรับการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ในระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มความมัน่คงให้แก่แหล่งน ้ ามากข้ึน
โดยรับซ้ือน ้ าจากแหล่งน ้ าเอกชน ใช้วงเงินลงทุนรวมประมาณ 202 ล้านบาท  คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน
กรกฎาคม 2559 
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ระบบท่อส่งน า้ประแสร์-คลองใหญ่  
มิถุนายน 2552 
 มติคณะรัฐมนตรี (9 มิถุนายน 2552) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กรมชลประทาน) ร่วมกับ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบในรายละเอียดของโครงการน้ีอีกคร้ังหน่ึง ก่อนการอนุมัติ
งบประมาณเพื่อใหก้ารช าระค่าก่อสร้างโครงการฯ ใหแ้ก่บริษทัฯ 
กรกฎาคม 2552 
 มติคณะรัฐมนตรี (14 กรกฎาคม 2552) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กรมชลประทาน) 
ด าเนินการจดัซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากโครงการฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,677,665,681 บาท โดยให้ด าเนินการให้
ถูกตอ้งตามขั้นตอนของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
เมษายน 2553  
 บริษทัฯ ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการวางท่อเช่ือมจากอ่างเก็บน ้ าประแสร์ไปอ่าง
เก็บน ้าคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง ให้กรมชลประทาน  และบริษทัไดรั้บช าระเงิน 1,677,000,000 บาท จากกรม
ชลประทานแลว้ 
2.3.2 ระบบควบคุม  
มกราคม 2554 

ปรับปรุงระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ (Control Center) และระบบส่ือสาร SCADA ของบริษัทฯ 
ครอบคลุม 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบสูบจ่ายของ
บริษทัฯ ตลอดจนช่วยลดค่าใชจ่้ายทั้งดา้นบุคลากร พลงังาน และการสูญเสียน ้ าใหน้อ้ยลงได ้เน่ืองจากมีระบบ
การวดัปริมาณน ้า การตรวจสอบและควบคุมการจ่ายน ้าท่ีแม่นย  ามากข้ึน โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 41.70 ลา้น
บาท แลว้เสร็จเดือนมีนาคม 2556 

 
2.4 ด้านการบริหารงาน  
สิงหาคม 2554  
 บริษทัฯ ได้รับคะแนนระดับ  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ธันวาคม 2554 
 บริษทัฯ ได้รับคะแนนระดบั  “ดีเลิศ”  ในผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ประจ าปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)      
สิงหาคม 2555 
 บริษทัฯ ได้รับคะแนนระดับ  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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พฤศจิกายน 2555 
 บริษทัฯ ได้รับคะแนนระดบั  “ดีเลิศ”  ในผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ประจ าปี  2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
กรกฎาคม 2556 
 บริษทัฯ ได้รับคะแนนระดับ  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยจดทะเบียนประจ าปี  2556 
สิงหาคม 2556  

บริษทัฯ ได้รับรางวลั CSR-DIW in Supply Chain Award เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลัง
สร้างความรับผดิชอบต่อสังคม 
พฤศจิกายน 2556 
 บริษัทฯ ได้รับรางวลั CSRI Recognition Award 2013ประจ าปี 2556 จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 
(CSRI) 
มิถุนายน 2557 

บริษทัฯ ได้รับคะแนนระดับ  “ดีเยี่ยม”  ในผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 TRIS Rating จดัอนัดบัเครดิตองคก์ร ประจ าปี 2557 ความน่าเช่ือถือทางการเงินในระดบั A+ Stable 
กรกฎาคม 2557 
 ผลประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจ าปี 2556/2557 บริษทัฯไดรั้บคะแนนการประเมินอยูใ่นช่วง
คะแนน 80-89 คะแนน ติดอนัดบั Top 50 ของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีไดรั้บการประเมิน 
พฤศจิกายน 2557 
 บริษทัฯ ได้รับคะแนนระดบั  “ดีมาก”  ในผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ประจ าปี  2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ธันวาคม 2557  
 บริษทัฯ ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรท่ีมีส่วนส าคญัในการสนับสนุนและขบัเคล่ือน 
“โครงการ 1 บริษัท ดูแล 1 ชุมชน” ภายใตน้โยบายลดความเหล่ือมล ้าของการกระจายรายไดห้อการคา้ไทย 
เมษายน 2558  
 บริษทัฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โ ด ยส ม าค ม ส่ ง เส ริม ส ถ าบั น
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 TRIS Rating จดัอนัดบัเครดิตองคก์ร ประจ าปี 2558 ท่ีระดบั A+ Stable 
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มิถุนายน 2558  
 บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2558 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ตุลาคม 2558  

บริษทัฯ ได้รับคะแนนประเมินระดับ 4  (สูงสุดระดับ 5) ในการประเมินการด าเนินการเพื่อความ
ย ัง่ยนืเร่ือง Anti-Corruption  จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกให้อยูใ่นรายช่ือ Thailand Sustainability Investment  หรือ “หุ้นย ัง่ยืน” จดัโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยืนโดยค านึงถึงความสมดุลดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล (Environmental, Social, Governance 
: ESG) 

บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนร้อยละ 94 ในการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) 
ประจ าปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
พฤศจิกายน 2558  

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัจากโครงการ ASEAN CG Scorecard 2015 2 รางวลั คือ TOP50 ASEAN PLCs 
และ TOP 2 Outstanding Achievement Awards 
 
2.5 ด้านธุรกจิน า้ประปา และ บ าบัดน า้เสีย  

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ยูนิเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2541 โดยมีทุน         
จดทะเบียนเร่ิมตน้ 50 ล้านบาท และบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจหลัก 
ไดแ้ก่ 
   1) การผลิตและจ าหน่ายน ้าสะอาด 
   2) การผลิตและจ าหน่ายระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย 
 
พฒันาการทีส่ าคัญในช่วงทีผ่่านมา  
มกราคม 2554 
 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์พื่อผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กบัองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขามเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 
ธันวาคม 2555 
 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการซ้ือขายน ้ าประปาเพื่อส านกังาน
ประปาชลบุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงได้รับผลประโยชน์จากการงดเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
โครงการ เป็นระยะเวลา 8 ปี 
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มีนาคม 2557 
 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบัเทศบาลต าบลหัวรอในสัญญาซ้ือขายน ้ าประปาในเขต
เทศบาลต าบลหวัรอ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 ระยะเวลา 30 ปี ก าลงั
การผลิตเร่ิมตน้ 7,200 ลบ.ม./วนั ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างยงัมิไดด้ าเนินการเชิงพาณิชย ์
กนัยายน 2557  
  บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบับริษทั ตลาดยอดพิมาน จ ากดั ในสัญญาซ้ือขายน ้ าเย็น 
(Chilled Water) เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ระยะเวลา 15 ปี ก าลงัการผลิตเร่ิมตน้ 450 ตนัความเยน็/ชัว่โมง 
พฤษภาคม 2558  
 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดล้งนามสัญญากบับริษทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั ในสัญญาจา้ง 
บริการและบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้ าประปา โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง เม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2558 ระยะเวลา 30 ปี ก าลงัการผลิต 19,200 ลบ.ม./วนั 
มิถุนายน 2558  
  บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ เขา้ซ้ือหุ้นบริษทั เอ็กคอมธารา จ ากดั จ  านวน 5,479,140 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.88 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาค
ตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 58.00 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 317.79 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2558 
กรกฎาคม 2558  

บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ลงนามสัญญากบับริษทั ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั ในสัญญาจา้ง
บริการและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2558 ระยะเวลา 30 ปี ก าลงัการบ าบดั 6,000 ลบ.ม./วนั 
สิงหาคม 2558  
 บริษทั ยูนิเวอร์แซลฯ เขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เอ็กคอมธารา จ ากดั จ  านวน 25,597,096 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จากบริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์
เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ในราคารวมทั้งส้ิน 1,600.00 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
กนัยายน 2558  
 บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยบริหาร
กิจการประปารวมจ านวน  13 แห่ง ได้แก่ ประปาสัตหีบ ประปาบางปะกง   ประปาฉะเชิงเทรา ประปา
นครสวรรค ์ประปาบ่อวนิ ประปาเกาะสมุย  ประปาเกาะลา้น  ประปาระยอง  ประปาชลบุรี ประปาหนองขาม 
ประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม ประปาหลกัชยัเมืองยาง และประปาหัวรอ โดยภาพรวม ณ 31 ธนัวาคม 2558  
บริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ มีก าลงัการผลิต น ้าประปารวม 140.84 ลา้น ลบ.ม./ปี  
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รายการทางการเงินท่ีส าคญั  
ณ 31 ธ.ค. 2558 

บจ. ยนิูเวอร์
แซลฯ1/ 

บจ.ประปา
ฉะเชิงเทรา 

บจ.ประปา 
บางปะกง 

บจ.ประปา
นครสวรรค ์

บจ.เอก็
คอมธารา 

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

217,860.00  
1,128.78 

 
173.39 

3,934.78 
2,760.40 

510.00 
664.38 

51,600.00 
173.44 

 
31.59 

250.36 
39.78 

100.00 
110.58 

43,200.00 
152.01 

 
26.59 

188.53 
33.35 
40.00 

115.18 

25,200.00 
52.60 

 
7.36 

76.30 
22.17 
40.00 
14.13 

48,000.00 
336.06 

 
184.83 
614.35 

56.62 
345.00 
212.73 

1/  ประกอบดว้ย  สตัหีบ  ระยอง  บ่อวิน  เกาะลา้น  เกาะสมุย  ชลบุรี หนองขาม หลกัชยัเมืองยาง และหวัรอ 

 
2.6 โครงสร้างรายได้   
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) แยกตามพืน้ที่ 
 
 

รายได้จากการขายน า้ดบิ 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2556 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2557 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2558 

 พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

  -พ้ืนท่ีดอกกราย-มาบตาพดุ-สตัหีบ 944,469 33.09 803,166 28.57 634,866 21.69 
  - พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-มาบตาพดุ 788,297 27.62 943,126 33.55 1,105,182 37.75 
  -พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ 782,532 27.42 710,296 25.27 845,202 28.87 
  - พ้ืนท่ีหนองปลาไหล-หนองคอ้ 236,649 8.29 230,549 8.20 203,551 6.95 
  - พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 102,180 3.58 123,595 4.41 138,786 4.74 

รวมรายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 2,854,127 100.00 2,810,732 100.00 2,927,587 100.00 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
แยกตามประเภทรายได้ 

รายได้ 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2556 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2557 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

  รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 
 

2,694,295 
 

68.11 
 

2,768,376 
 

64.31 
 

2,898,665 
 

62.22 
  รายไดจ้ากการขายน ้ าประปา 876,385 22.15 988,739 22.97 1,160,235 24.90 
 รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสัมปทาน 139,782 3.53 268,923 6.25 95,685 2.05 
 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 189,171 4.78 216,202 5.02 212,229 4.56 
  รายไดอ่ื้น* 56,288 1.43 62,520 1.45 292,012 6.27 

  รวมรายได ้ 3,955,921 100.00 4,304,760 100.00 4,658,826 100.00 
 

[* รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียซ่ึงถืออยู่ก่อนวนัรวมกิจการ, รายไดจ้าก
ดอกเบ้ียรับ เงินปันผล และอ่ืน ๆ] 

 

2.7 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์  
ลกัษณะบริการ 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการพฒันาและบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้ าเพื่อส่งน ้ าดิบ ใหบ้ริการแก่
ผูใ้ชน้ ้ าดา้นอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม  ปัจจุบนัใหบ้ริการใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี  ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ในพื้นท่ีจังหวดัชลบุรีและระยอง บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าของกรม
ชลประทาน 3 แห่ง ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้าหนองคอ้ อ่างเก็บน ้าดอกกราย และอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล นอกจากน้ี
ยงัมีการสูบน ้ าดิบจากแม่น ้ าระยอง และแม่น ้ าบางปะกงผ่านระบบท่อส่งน ้ า 4 สาย ท่ีบริษทัฯ เช่าบริหารจาก
กระทรวงการคลงัและท่ีบริษทัฯ ลงทุนก่อสร้างเองจ าหน่ายให้แก่ผูใ้ชน้ ้ า เพื่อใชใ้นการอุปโภคบริโภคและการ
อุตสาหกรรม การจ าหน่ายน ้ าดิบน้ี   บริษทัฯ ได้ท าสัญญาซ้ือขายน ้ าดิบกบัลูกคา้ของบริษทัฯแบ่งไดเ้ป็น 3 
กลุ่ม  คือ  นิคมอุตสาหกรรม1  โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป  และผูใ้ช้น ้ าประเภทอุปโภคบริโภคพื้นท่ีจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา บริษทัฯ ไดสู้บน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกง คลองนครเน่ืองเขตในช่วงฤดูฝน และสูบน ้ าจากแหล่งน ้ า
เอกชนในช่วงฤดูแล้ง ส่งผ่านระบบท่อของบริษทัเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูใ้ช้น ้ าในบริเวณบางปะกง  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  และส่งต่อไปยงัพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี 

 

                                                 

หมายเหตุ     1 นิคมอุตสาหกรรม หมายรวมถึง นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ. เป็นเจา้ของ นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ. ร่วมลงทุน และสวน/เขต 
อุตสาหกรรมของเอกชน 
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การบริการสูบจ่ายน ้าดิบในแต่ละพื้นท่ีบริการของบริษทั มีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 
1) พืน้ที่ระยอง  
 บริษทัฯ ให้บริการผา่นระบบท่อส่งน ้ าสายหลกั 3 เส้น คือ (1) ระบบท่อส่งน ้าดอกกราย-มาบตาพุด-สัต
หีบ (2) ระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด (3) ระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 โดย
ระบบท่อส่งน ้ าในพื้นท่ีน้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ าจากแหล่งน ้ าของกรมชลประทาน คือ อ่างเก็บน ้ า
ดอกกราย ผา่นระบบท่อส่งน ้ าสายดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล ผา่นระบบท่อ
ส่งน ้ าสายหนองปลาไหล-มาบตาพุด และระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นท่ี 3 ไปยงัสถานี
ยกระดบัน ้ า (Head Tank) ท่ีมาบข่า  ก่อนปล่อยลงมาเพื่อส่งน ้ าไปยงัปลายทางให้แก่ลูกคา้ตามแนวท่อส่งน ้ า 
กลุ่มผูใ้ช้น ้ าหลกัของพื้นท่ีน้ีคือ นิคมอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและการ
ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
 ในดา้นการพฒันาแหล่งน ้ าดิบ บริษทัฯ ไดพ้ฒันาสระเก็บน ้ าดิบความจุ 12 ลา้น ลบ.ม. ในพื้นท่ีจงัหวดั
ระยอง บริเวณต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง และการวางท่อเช่ือมโยงอ่างเก็บน ้ าประแสร์-หนองปลา
ไหล ซ่ึงทั้ ง 2 โครงการสามารถใช้เป็นแหล่งน ้ าต้นทุนเพิ่มเติมส าหรับการจ่ายน ้ าในพื้นท่ีระยองได้อย่าง
เพียงพอ 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงด าเนินการสูบผนัน ้ าท่อส่งน ้ าเช่ือมโยง
อ่างเก็บน ้ าประแสร์-อ่างเก็บน ้ าคลองใหญ่ เพื่อด าเนินการสูบผนัน ้ าให้กรมชลประทานจากอ่างเก็บน ้าประแสร์
มายงัอ่างเก็บน ้ าคลองใหญ่ และใชน้ ้ าท่ีสูบผนัส่งจ่ายไปยงัผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีระยอง บ่อวนิ-ปลวกแดง และชลบุรี 
โดยบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจดัสรรน ้าจากอ่างเก็บน ้าประแสร์เป็นปริมาณปีละ 40 ลา้น ลบ.ม 
2) พืน้ทีช่ลบุรี 

บริษทัฯ ให้บริการโดยผา่นระบบท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั สายแหลมฉบงั-พทัยา และสาย
แหลมฉบงั-บางพระ การจ่ายน ้ าในพื้นท่ีน้ีใช้น ้ าตน้ทุนจาก  3 แหล่ง  ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าหนองคอ้   อ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหลผา่นระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้ และแม่น ้ าบางปะกงผา่นระบบท่อส่งน ้ าบางปะกง-
ชลบุรี ซ่ึงรูปแบบการส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้เป็นการส่งโดยแรงโนม้ถ่วงและโดยการสูบน ้ า  การส่งน ้ า
จากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลผา่นระบบท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้ จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่ง
น ้ามายงั Regulating Well ซ่ึงจะปล่อยน ้ าโดยระบบแรงโนม้ถ่วงเขา้สู่ระบบท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั 
และท่อส่งน ้ าสายแหลมฉบงั-พทัยา การส่งน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกงผ่านระบบท่อส่งน ้ าบางปะกง-ชลบุรี  ใช้
พลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ าเขา้สู่ระบบท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั และท่อส่งน ้ าสายแหลมฉบงั-
พทัยาต่อไป นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดฝ้ากน ้าท่ีส่งมาจากแม่น ้าบางปะกงและแหล่งน ้าบ่อดินเอกชนในช่วงฤดูฝน 
ไปฝากไวใ้นอ่างเก็บน ้ าบางพระและสูบน ้ าท่ีฝากไวจ้ากอ่างเก็บน ้ าบางพระส่งจ่ายใหก้บัผูใ้ชน้ ้ าในช่วงฤดูแลง้ 
ผูใ้ชน้ ้ าหลกัของพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และนิคมอุตสาหกรรม ตามล าดบั     

ระบบท่อส่งน ้ าหนองคอ้-แหลมฉบงั มีจ านวน  2 สายท่อ วางขนานกนั  โดยเป็นท่อท่ีบริษทัฯ เช่า
บริหารจากกระทรวงการคลงั  มีความสามารถในการจ่ายน ้ารวม 110 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี 
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3) พืน้ทีป่ลวกแดง – บ่อวนิ 
พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีรอยต่อของจงัหวดัชลบุรี และอ าเภอปลวกแดง  จงัหวดัระยอง ใกล้กับท่อส่งน ้ า 

หนองปลาไหล-หนองค้อ ซ่ึงก่อสร้างข้ึนโดยกรมโยธาธิการเพื่อสูบส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล 
จงัหวดัระยอง ไปยงัพื้นท่ีชลบุรี ขณะเดียวกนัก็จ่ายน ้ าใหแ้ก่ ผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวนิ ระบบท่อส่งน ้ า
น้ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการสูบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล   ผา่นระบบท่อส่งน ้าหนองปลาไหล–หนอง
คอ้ ไปยงัอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้และเช่ือมต่อเขา้กบัระบบท่อส่งน ้ าหนองคอ้-แหลมฉบงั-บางพระ  ผูใ้ชน้ ้ าหลกั
ของพื้นท่ีน้ี คือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) และการประปาพทัยา        
(โรงกรองน ้า หนองกลางดง) เป็นตน้ 
4) พืน้ทีฉ่ะเชิงเทรา 

บริษทัฯ ให้บริการส่งจ่ายน ้ าดิบ ผ่านท่อส่งน ้ าดิบฉะเชิงเทรา ระบบท่อส่งน ้ าน้ีใช้พลงังานไฟฟ้าใน
การสูบน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกงบริเวณเหนือเข่ือนทดน ้ าบางปะกงของกรมชลประทาน ไปยงัถงัยกระดบัน ้ า
ก่อนการส่งน ้ าโดยแรงโน้มถ่วงให้แก่ผูใ้ช้น ้ า และบริษทัฯ ยงัได้ท าสัญญาซ้ือขายน ้ าดิบจากบ่อดินเอกชน
เพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งน ้าส ารองส าหรับพื้นท่ีฉะเชิงเทราในช่วงฤดูแลง้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีสระส ารองน ้ า
ดิบความจุ 2 ลา้น ลบ.ม. ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราและสระส ารองน ้ าดิบส านกับกความจุประมาณ 7.4 ลา้น 
ลบ.ม. บริเวณต าบลส านกับก อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัแนวท่อส่งน ้ าบางปะกง- ชลบุรี เพื่อ
ใชเ้ป็นแหล่งน ้าส ารองส าหรับการจ่ายน ้าในพื้นท่ีฉะเชิงเทราและชลบุรีไดอ้ยา่งเพียงพอในช่วงฤดูแลง้ 

ท่อส่งน ้ าบางปะกง-ชลบุรี สร้างข้ึนเพื่อผนัน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในช่วงฤดูฝน
ประมาณ 5-6 เดือน ไปยงัพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากแหล่งน ้ าในพื้นท่ีชลบุรีมีจ  ากดัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใช้น ้ า ระบบท่อส่งน ้ าน้ีสามารถสูบส่งน ้ าดิบไดปี้ละ 50 ลา้น ลบ.ม. โดยใช้พลงังานไฟฟ้าในการสูบผนั
น ้าจากแม่น ้ าบางปะกงผา่นเขา้ระบบท่อส่งน ้ าดิบพื้นท่ีฉะเชิงเทรา และท่อส่งน ้ าบางปะกง-ชลบุรี ไปยงัระบบ
ท่อหนองค้อ-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระโดยตรง และส่วนหน่ึงปล่อยลงสู่อ่างเก็บน ้ าบางพระเพื่อกกัเก็บ
ส ารองไวใ้นช่วงฤดูแลง้ได ้
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แผนภาพที ่2.7 แผนทีแ่สดงระบบโครงข่ายท่อส่งน า้ในจังหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  
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2.8 สิทธิในการประกอบธุรกิจ  
ลักษณะธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เป็นการให้บริการตามสัญญาหรือ

สัมปทานระยะยาวจากหน่วยงานราชการ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯ มีสัญญา/สัมปทานรวมทั้งหนงัสืออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ  ท่ีส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
หนังสืออนุญาตให้ใช้น า้จากแหล่งน า้ของกรมชลประทาน  

บริษทัฯ ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้ใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าจ  านวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้ า   
หนองค้อ อ่างเก็บน ้ าดอกกราย อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล คลองนครเน่ืองเขต  และอ่างเก็บน ้ าบางพระ 
สาระส าคญัของหนงัสืออนุญาต สรุปไดด้งัรายละเอียดในตารางท่ี 2.8 

 
ตารางที ่2.8 สรุปรายละเอียดหนังสืออนุญาตให้บริษัทใช้น ้าจากแหล่งน า้ของกรมชลประทาน 
หนังสืออนุญาต ผู้อนุญาต/วนัทีล่งนาม ระยะเวลาการอนุญาต รายละเอยีด* 

1. ให้ใชน้ ้าจาก 
อ่างเก็บน ้าดอกกราย 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 18 มกราคม 2555 

- 5 ปีนบัแต่วนัท่ีผูรั้บอนุญาตได้
ลงนามในหนงัสืออนุญาต 
เป็นตน้ไป 
 

- ใหใ้ชน้ ้าไดไ้ม่เกินเดือนละ 6,000,000 ลูกบาศกเ์มตร 
 

2.ใหใ้ชน้ ้าจาก 
อ่างเก็บน ้าหนองคอ้ 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 16 มกราคม 2555 

- ใหใ้ชน้ ้าไดไ้ม่เกินเดือนละ 1,372,500 ลูกบาศกเ์มตร 
 

3. ให้ใชน้ ้าจาก ** 
อ่างเก็บน ้าบางพระ 

อธิบดีกรมชลประทาน : 
วนัท่ี 11 มิถุนายน 2558 
 

- 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 14 มกราคม 2559 

- ใหใ้ชน้ ้าไดไ้ม่เกินเดือนละ 10,000,000 ลูกบาศกเ์มตร 
 

หมายเหตุ : 
* บริษทั ตอ้งช าระค่าน ้าให้กรมชลประทานเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ.2540) ก าหนดคือ อตัราลูกบาศกเ์มตร
ละ 50สตางค ์
** อยูร่ะหวา่งด าเนินการต่ออายหุนงัสืออนุญาต 

 
2.9 สัมปทานการบริหารและด าเนินกจิการท่อส่งน า้ในภาคตะวนัออก  

บริษทัฯ ไดรั้บโอนสิทธิการบริหารและการด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในภาคตะวนัออก  
จากกระทรวงการคลงั โดยมีรายละเอียดของสัญญา  ดงัน้ี 

 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 ประจ าปี 2558     
 

      ส่วนท่ี 1 หนา้ 19 

 
 

สรุปสัญญาการบริหารและการด าเนินกจิการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในภาคตะวนัออก  
คู่สัญญา : กระทรวงการคลงั 

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

วนัทีล่งนามในสัญญา  : 26 ธนัวาคม 2536 
อายุสัญญา  : ระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2537 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
สาระส าคัญของสัญญา  : บริษัทฯ รับโอนสิทธิการใช้ระบบท่อส่งน ้ าจากกระทรวงการคลังมา

ด าเนินการ 
ระบบท่อส่งน า้  : “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. หากในปีใดบริษัทฯ มียอดขายน ้ าดิบเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อปี 

บริษัท จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับกระทรวงการคลังใน
อตัราร้อยละ 1 ของยอดขายน ้าดิบ 

  3. นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนตามขอ้ 1 หรือ 2 แลว้ หากในปี
ใดบริษทั มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) เกิน
กว่าร้อยละ 20 บ ริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (Profit 
Sharing) ให้กับกระทรวงการคลังเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ของ
ส่วนท่ีเกินร้อยละ 20 

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

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 
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 2558)  
อตัราค่าน ้าประปา : 16.9993 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี  2558)  และปรับตามดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปี ส าหรับภาคกลางท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

2) ประปานครสวรรค์ 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าประปาเพื่อขายแก่ส านักงานประปา

นครสวรรค ์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 
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 เทศบาลเมืองหนองแบน 
ก าลงัการผลิต : 25,200 ลบ.ม. ต่อ วนั 
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 6,450   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2558)    
อตัราค่าน ้าประปา : 14.069 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี  2558)  และปรับตามดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

3) ประปาบางปะกง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าประปาเพื่อขายแก่ส านักงานประปา

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 2558)    
อตัราค่าน ้าประปา : 12.139  บาทต่อ ลบ.ม. (ปี  2558)  และปรับตามดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางทัว่ประเทศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

4) ประปาฉะเชิงเทรา 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าประปาเพื่อขายแก่ส านักงานประปา

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

 เขตสุวนิทวงศ ์
ก าลงัการผลิต : 51,600 ลบ.ม. ต่อ วนั 
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ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : 27,000   ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2558)    
อตัราค่าน ้าประปา : 12.819 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี  2558)  และปรับตามดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคเฉล่ียทั้งปีส าหรับภาคกลางท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์

5) ประปาพืน้ทีบ่่อวนิ 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาพื้นท่ีบ่อวิน  เพื่อจ าหน่ายน ้ าประปา

ในเขตเทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ  อ าเภอศรีราชา   จงัหวดั
ชลบุรี 

คู่สัญญา : เทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศกัด์ิ และบมจ.จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

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

ในพื้นท่ี อบต.บ่อวนิ 
คู่สัญญา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน และบมจ. จดัการและพฒันา

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

ต าบลบ่อวนิ ต.บ่อวนิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ก าลงัการผลิต : 16,800 ลบ.ม. ต่อวนั  
ปริมาณซ้ือขายขั้นต ่า : ไม่มี  
อตัราค่าน ้าประปา : อา้งอิงราคาตามสัญญา (แบ่งตามประเภทผูใ้ชน้ ้ า) 

6) ประปาเกาะสมุย 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้ าประปาเพื่อส านักงานการประปาเกาะสมุย 

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

น ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 7  กรกฎาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2548  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เกาะสมุย 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 ประจ าปี 2558     
 

      ส่วนท่ี 1 หนา้ 23 

 
 

ปริมาณขั้นต ่าท่ีตอ้งผลิต : 2,500 ลบ.ม. ต่อวนั  (+/- 10%) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา  : 63.742 บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2558) 
ก าลงัการผลิต : 3,000 ลบ.ม. ต่อ วนั  
เทคโนโลย ี : การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลดว้ยระบบ Reverse Osmosis   

(RO) 
7) ประปาเกาะล้าน 

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาเกาะลา้น เพื่อจ าหน่ายน ้ าประปาแก่
ประชาชนบนเกาะลา้น  จงัหวดัชลบุรี 

คู่สัญญา : เมืองพัทยา และ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้ าภาค
ตะวนัออก 

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

  
: 68.69 บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2558) เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ทุกๆ

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

8) ประปาระยอง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้าประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ. ท่ี ส านกังาน

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

ต่างๆ 
ก าลงัการผลิต  86,400 ลบ.ม. ต่อ วนั  
ปริมาณน ้าขั้นต ่า : 49,655 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2558) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา  : 11.562 บาทต่อ ลบ.ม.  (ปี 2558) 
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9) ประปาชลบุรี 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานประปาชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี  
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค  และ บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 3 มิถุนายน 2552 
ระยะเวลาสัญญา   : 20 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือนเมษายน 2553  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : จงัหวดัชลบุรี 
ก าลงัการผลิต  40,800 ลบ.ม. ต่อ วนั  
ปริมาณน ้าขั้นต ่า : 24,000 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2558) 
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา  : 11.083 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2558) 

10) ประปาราชบุรี – สมุทรสงคราม 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าเพื่อขายให้แก่ส านักงานประปาของ 

กปภ.ในจงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัสมุทรสงคราม 
คู่สัญญา : บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั และ การประปาส่วนภูมิภาค 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 23  มิถุนายน  2542 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ 
พื้นท่ีใหบ้ริการ 

: 
: 

เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ 7 เมษายน 2544 
ส านกังานประปาสมุทรสงคราม ส านกังานประปาด าเนินสะดวก 
และส านกังานประปาปากท่อ 

ปริมาณน ้าขั้นต ่า 
ก าลงัการผลิต 

: 
: 

35,400 ลบ.ม.ต่อวนั (ปี 2558) 
48,000 ลบ.ม.ต่อวนั 

ราคาจ าหน่ายน ้าประปา : 25.64 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2558) และปรับตามดชันีราคาผูบ้ริโภค  
เฉล่ียส าหรับภาคกลางเดือนกรกฎาคม ท่ีประกาศโดยกระทรวง 
พาณิชย ์

11) ประปาหนองขาม 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.หนองขาม  
คู่สัญญา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  และ บมจ. ยนิูเวอร์แซล  

ยทีูลิต้ีส์ 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 29 ธนัวาคม 2553 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2554  
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พื้นท่ีใหบ้ริการ   : ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ก าลงัการผลิต      : 960  ลบ.ม. ต่อ วนั  
ราคาจ าหน่ายน ้าประปา  : อา้งอิงราคาตามสัญญา (แบ่งตามประเภทผูใ้ชน้ ้ า) 

12) ประปาหลกัชัยเมืองยาง   
สัญญา  : สัญญาจา้งบริการและบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้าประปา โครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
คู่สัญญา : บริษทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั และ บมจ. ยนิูเวอร์แซล  

ยทีูลิต้ีส์  
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 28 พฤษภาคม 2558 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : ระบบผลิตน ้าประปาชัว่คราว 1 ปี 6 เดือน  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
ก าลงัการผลิต      : ระบบผลิตน ้าประปาชัว่คราว 800 ลบ.ม./วนั 

     ราคาจ าหน่าย : 11.00 บาทต่อลบ.ม. (ปี 2558) 
13) ระบบบ าบัดน า้เสียหลกัชัยเมืองยาง 
สัญญา  : สัญญาจา้งบริการและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย โครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
คู่สัญญา : บริษทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั และ บมจ. ยนิูเวอร์แซล  

ยทีูลิต้ีส์ 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 28 กรกฎาคม 2558 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : ยงัไม่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
ก าลงัการผลิต      : 6,000 ลบ.ม./วนั 
  ราคาจ าหน่าย            :     12.25 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2558)  
14) ประปาหัวรอ   

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซ้ือขายน ้าประปาในเขตเทศบาลต าบลหวัรอ อ าเภอเมือง 
พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  

คู่สัญญา : เทศบาลต าบลหวัรอ  และ บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
วนัท่ีลงนามสัญญา  : 28 มีนาคม 2557 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : ยงัไม่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ 
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พื้นท่ีใหบ้ริการ   : ต าบลหวัรอ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
ก าลงัการผลิต 
ราคาจ าหน่าย  

     : 
     : 

7,200  ลบ.ม. ต่อ วนั 
7.00 บาทต่อ ลบ.ม. (ปี 2559) 

 
2.11 ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ  

- ไม่มี – 
 
2.12 การตลาดและการแข่งขัน  
1. อุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรน า้ในประเทศไทย  
 การพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าเป็นภารกิจของหน่วยงานราชการเช่น กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน ้ า กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล เป็นตน้  ส่วนการน าน ้ าจากแหล่งน ้ าเพื่อมาใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค
รับผิดชอบการจดัหาแหล่งน ้ าดิบ และผลิตจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่ผูใ้ชน้ ้ 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 าหน่ายใหแ้ก่ 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 ้ าผิวดินหรือน ้ าท่า เช่น แหล่งน ้ าตามทะเลสาบ แม่น ้ าล า
ธารต่างๆ เป็นตน้ การน าน ้ าจากแหล่งน ้ าผิวดินเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์มกัมีปัญหาในช่วงฤดูแลง้ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
ระดบัน ้ าในแม่น ้ าต ่า และน ้ าทะเลหนุน ดงันั้น จึงมีการสร้างอ่างเก็บน ้ า หรือเข่ือนเพื่อกกัเก็บน ้ าผิวดิน จาก
ขอ้มูลของกรมชลประทานระบุวา่ ณ ปี 2557 ประเทศไทยมีเข่ือน และอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ซ่ึงอยูใ่น  ความรับผดิชอบของกรมชลประทาน  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมความจุประมาณ 
76,002 ลา้น ลบ.ม.  
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นอกเหนือจากแหล่งน ้ าผิวดิน อนัไดแ้ก่ แม่น ้ า ทะเลสาบ และน ้ าท่ีเก็บกกัอยูใ่นอ่างเก็บน ้ าหรือเข่ือน
ต่างๆ แลว้ ยงัมีแหล่งน ้ าใตดิ้น หรือ น ้ าบาดาล ซ่ึงเป็นน ้ าท่ีซึมลงไปในดิน และขงัอยูใ่นช่องว่างระหว่างเม็ด
ดินหรือชั้นหินกลายเป็นแอ่งน ้าขงัอยูใ่ตผ้ิวโลก โดยแหล่งน ้าบาดาลท่ีมีขนาดใหญ่ และใหป้ริมาณน ้ามากท่ีสุด
ในประเทศไทยไดแ้ก่ แหล่งน ้ าบาดาลในภาคกลาง บริเวณท่ีราบลุ่มเจา้พระยาตอนล่าง อยา่งไรก็ตาม การใช้
น ้าบาดาลมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ เช่น น ้ าทะเลอาจไหลแทรกซึมเขา้มาในชั้น
บาดาลซ่ึงท าให้น ้ าจืดแปรเปล่ียนเป็นน ้ ากร่อย และน ้ าเค็มในท่ีสุด หรืออาจท าให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด เป็น
ตน้   ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัน ้ าใตดิ้น ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล (ฉบบั
ท่ี 3) ปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงก าหนดให้การขดุเจาะน ้าบาดาลในเขตน ้าบาดาล จะตอ้งขออนุญาตรัฐก่อน และประกาศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 8/2537 ก าหนดเขตน ้ าบาดาลและอตัราค่าน ้ าบาดาล 3.50 บาทต่อ ลบ.ม.
ครอบคลุมทุกจังหวดัทั่วประเทศ และประกาศกระทรวง เร่ือง ก าหนดอัตราค่าอนุรักษ์น ้ าบาดาลและ
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษน์ ้าบาดาล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ อตัราค่าอนุรักษน์ ้ า
บาดาล อตัราลูกบาศกเ์มตรละ 4.50 บาท 

ทั้งน้ีในปี 2544 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาแผ่นดินทรุด ซ่ึงไดมี้มติจากภาครัฐให้ด าเนินการทยอยปรับค่าน ้ าบาดาลเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดย
ปรับข้ึนจาก 3.50 บาท เป็น 8.50 บาท ภายในปี 2546 และห้ามใชน้ ้ าบาดาลในพื้นท่ีวิกฤตท่ีมีระบบน ้ าประปา
แลว้ตั้งแต่มกราคมปี 2547 เป็นตน้ไป 
3. อุตสาหกรรมการจัดการน า้ในภาคตะวนัออก  

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

หนา้ท่ี : พฒันาแหล่ น ้ า จดัสรรน ้ า หภ้าค กษตรกรรม า่นระบบคลอ ชลประทาน

           

หนา้ท่ี : พฒันาระบบท่อส่ น ้ าดิบ บริหาร
ระบบท่อส่ น ้ าดิบ

                          
               

                        
          

                         
      

 
4. อุปทานน า้ในภาคตะวนัออก  
แหล่งน า้ผวิดิน 

ปัจจุบนัพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก มีการพฒันาอ่างเก็บน ้าท่ีส าคญัๆ แลว้จ านวน 16 แห่ง ซ่ึงจาก
ข้อมูลล่าสุด อ่างเก็บน ้ า 16 แห่งดังกล่าวมีความจุรวมประมาณ 1,314.09 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน ้ าท่ี
สามารถใชง้านไดป้ระมาณ  1,638.37 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 แหล่งน า้ในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 

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 79.41 146.57 
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 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 ประจ าปี 2558     
 

      ส่วนท่ี 1 หนา้ 29 

 
 

แหล่งน ้า จงัหวดั 
ความจุ 

(หน่วย : ล้านลบ.ม.) 

ปริมาณน า้ที่สามารถใช้งานได้เฉลีย่ 
Average Draft Rate 

(หน่วย : ล้านลบ.ม.ต่อปี) 
10. อ่างเก็บน ้ าบางไผ ่ ชลบุรี 10.00 7.00 
11. อ่างเก็บน ้ าคลองระบม ฉะเชิงเทรา 55.50 48.84 
12. เข่ือนทดน ้ าบางปะกง ฉะเชิงเทรา 30.00 493.00 
13.  อ่างเก็บน ้ าคลองสียดั ฉะเชิงเทรา 420.00 285.62 
14.  อ่างเก็บน ้ าคลองใหญ่ ระยอง 45.46 50.93 
15.  อ่างเก็บน ้ าประแสร์ ระยอง 295.00 265.18 
16.  อ่างเก็บน ้ าคลองหลวง รัชชโลธร ชลบุรี 98.00 117.76 

รวม  1,314.09 1,638.37 
ท่ีมา : กรมชลประทาน 
หมายเหตุ : 

1. ปัจจุบนั อ่างเก็บน ้ าหนองคอ้และอ่างเก็บน ้ าดอกกรายจ่ายน ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมเท่านั้น เน่ืองจากในพ้ืนท่ี
หนองค้อไม่มีการใช้น ้ าเพ่ือการเกษตร ส่วนในพ้ืนท่ีดอกกรายใช้น ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลและอ่างเก็บน ้ าคลองใหญ่เพ่ือจ่ายให้แก่
การเกษตรแทน  

2.ปริมาณน ้ าท่ีสามารถใช้งานไดต่้อปี เป็นปริมาณโดยเฉล่ีย ทั้งน้ี ตวัเลขดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้าท่ีเพ่ิมเติม
จากน ้าฝนและแหล่งน ้ าตน้ทางในแต่ละปี อยา่งไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมถึงปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงสามารถน ามาใชง้านได้
เพ่ิมเติม 

 
จากขอ้มูลแหล่งน ้ าขา้งตน้ กรมชลประทานมีแผนการพฒันาแหล่งน ้ าเพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้าท่ี

เพิ่มข้ึนในอนาคต ส าหรับพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อีก 12 แห่ง ความจุรวมประมาณ 310.19 
ลา้น ลบ.ม. และมีปริมาณน ้าท่ีสามารถใชง้านได ้303.29 ลา้น ลบ.ม. ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 แผนพฒันาแหล่งน า้พืน้ทีภ่าคตะวนัออก 

แหล่งน ้า จงัหวดั 
ความจุ      

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน า้ที่สามารถใช้
งานได้เฉลีย่ Average 

Draft Rate 
(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) 

ระยะเวลา          
การก่อสร้าง 

เร่ิม แล้วเสร็จ 

1. อ่างเก็บน ้ าคลองกะพง  ฉะเชิงเทรา 27.50 26.00 2559 2562 
2. อ่างเก็บน ้ าหว้ยกรอกเคียน  ฉะเชิงเทรา 19.20 16.00 2560 2563 
3. อ่างเก็บน ้ าบา้นหนองกระทิง  ฉะเชิงเทรา 15.00 13.00 2560 2563 
4. อ่างเก็บน ้ ามาบหวายโสม  ชลบุรี 6.43 8.00 2560 2562 
5. อ่างเก็บน ้ าหว้ยไขเ่น่า ชลบุรี 1.61 6.00 2560 2562 
6. อ่างเก็บน ้ ากระแสร์ ชลบุรี 18.21 15.00 2560  
  7. อ่างเก็บน ้ าคลองหลวง ชลบุรี 98.00 95.05 2553 2560 

8. อ่างเก็บน ้ าคลองโพล ้ ระยอง 40.00 40.00 2560 2562 
9. เพ่ิมความจุอ่างเก็บน ้ าประแสร์ ระยอง 47.00 47.00 2558 2558 

10. เพ่ิมความจุอ่างเก็บน ้ าดอกกราย ระยอง 8.01 8.01 2558 2558 
11. เพ่ิมความจุอ่างเก็บน ้ าหนอง

ปลาไหล 
ระยอง 23.87 23.87 2560 2560 

12. เพ่ิมความจุอ่างเก็บน ้ าคลอง
ใหญ่ 

ระยอง 5.36 5.36 2560 2560 

รวม   310.19 303.29     
ท่ีมา : ส านกัชลประทานท่ี 9 กรมชลประทาน 

 
แหล่งน า้ใต้ดิน  

แหล่งน ้าใตดิ้นในภาคตะวนัออกมีค่อนขา้งจ ากดั ทั้งน้ีจากขอ้มูลการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยกรมโยธาธิ
การในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และสระแกว้ พบวา่ บ่อบาดาลส่วนใหญ่จะสามารถ
สูบน ้ าได้ในอตัรา 2.5-7.0 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ซ่ึงพอเพียงส าหรับอุปสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคในท้องถ่ิน
เท่านั้น นอกจากน้ี น ้าใตดิ้นในหลายบริเวณพบวา่มีปัญหาเร่ืองสารคลอไรด์สูง อนัเป็นผลมาจากการท่ีน ้ าทะเล
ถูกกกัเก็บไวใ้นชั้นดินตะกอนตั้งแต่อดีต และบางส่วนมีการแทรกตวัของน ้ าทะเลเน่ืองจากการสูบน ้ า ใตดิ้น
มากเกินไป ส่งผลให้แหล่งน ้ าใตดิ้นในภาคตะวนัออกมีขอ้จ ากดัทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพจนไม่สามารถ
พฒันาเป็นแหล่งน ้าหลกัได ้
5. แนวโน้มการจัดการทรัพยากรน า้ของภาคตะวนัออก  

ความตอ้งการใช้น ้ าในภาคตะวนัออกยงัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเป็นผลจากการส่งเสริมจาก
ภาค รัฐทั้ งด้ านก ารส่ ง เส ริมการลงทุนและแผนพัฒนาพื้ น ท่ี ช าย ฝ่ั งทะ เลตะวันออก  ระยะ ท่ี  2  
(ปี 2538-2543) ซ่ึงรัฐบาลก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการพฒันาพื้นท่ีตอนใน ห่างจากชายฝ่ังทะเลตะวนัออก
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ต่อเน่ืองจากการพฒันาระยะท่ี 1 ประกอบกบัการจดัท า (ร่าง) ผงัเมืองรวมเมืองมาบตาพุดในปัจจุบนั (อยู่
ระหว่างการด าเนินการ) คาดว่าจะมีการก าหนดพื้นท่ีส าหรับภาคการผลิตในพื้นท่ีมาบตาพุดเพิ่มข้ึน ดงันั้น
แนวโน้มการจดัการทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออกจึงมีลกัษณะการเช่ือมโยงแหล่งน ้ าจากพื้นท่ีลุ่มน ้ าอ่ืนๆ อาทิ  
ลุ่มน ้ าเจา้พระยาตอนล่าง ลุ่มน ้ าจงัหวดัจนัทบุรี เขา้มาเสริมอุปสงค์การใชน้ ้ าท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งให้ความส าคญั
กบัการจดัสรรน ้ าอย่างสมดุลและมีส่วนร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม 
ตลอดจนมีแนวโน้มการจดัการดา้นอุปสงค์มากข้ึน (Demand Side Management)  รวมถึง การจดัเตรียมการ
บริหารแหล่งน ้ าในกรณีเกิดภยัแลง้(Drought  Management) เพื่อใช้ประสานงานกบัหน่วยราชการ และลูกคา้
ในการใชน้ ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. อุปสงค์น า้ในประเทศไทย  

การใชน้ ้าในประเทศไทย นอกจากจะใชเ้พื่อความจ าเป็นในการด ารงชีพของมนุษยแ์ลว้ ยงัมีการใชน้ ้ า
เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต และเพื่อกิจกรรมในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
ท่องเท่ียว และสันทนาการต่างๆ เป็นตน้ โดยในแต่ละปีในทุกภาคส่วนมีความตอ้งการใช้น ้ าเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองตามการเพิ่มจ านวนประชากร การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดย
สามารถแบ่งความตอ้งการใชน้ ้าออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 

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

เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากความตอ้งการจะเพิ่มข้ึนตามจ านวนประชากรของประเทศแลว้ อตัราการการขยายตวัของ
ภาคบริการและดา้นการท่องเท่ียว บางพื้นท่ีในเมืองหลกั ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน  
ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติการใชน้ ้ าของผูใ้ชน้ ้ า ในปี 2558 ของการประปาส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศมีความตอ้งการ
ใชน้ ้าเพื่อการผลิตรวม 1,284.73 ลา้นลูกบาศกเ์มตร * 

2) ความตอ้งการใชน้ ้าในภาคอุตสาหกรรม  
การใช้น ้ าในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะเก่ียวขอ้งกบัขบวนการผลิต อาทิ กระบวนการหล่อเยน็ 

การท าความสะอาด และการก าจดัของเสีย  โดยความตอ้งการใชน้ ้ าเพื่ออุตสาหกรรมจะข้ึนอยูก่บัสภาวะการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลกั อีกทั้ งอุตสาหกรรมแต่ละประเภทก็มีความต้องการใช้น ้ าในปริมาณท่ี
แตกต่างกนั เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม ส่ิงทอ อุตสาหกรรม
ถลุงเหล็ก เหล่าน้ีจะมีความตอ้งการใช้น ้ าสูงมาก โดยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาความตอ้งการใช้น ้ าในส่วนน้ี
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการขยายตวัทางอุตสาหกรรมของประเทศ 

 
หมายเหตุ : * จ านวนผูใ้ชน้ ้าและปริมาณการผลิตเป็นรายปี สะสมตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. 2558 (อา้งอิงขอ้มูล  กองพฒันาแหล่งน ้าการประปาส่วนภูมิภาค) 
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3) ความตอ้งการใชน้ ้าในภาคเกษตรกรรม  
การใชน้ ้ าในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย จะเป็นการใชน้ ้ าท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด โดยประมาณกวา่ 

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

จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามโครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนหลกัการพฒันา  
และจดัการทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออกของกรมชลประทาน ดงัแสดงในตารางท่ี 7.1 พบวา่การใชน้ ้าในลุ่มน ้ า
ชายฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีในเขตจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแกว้ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2539-2559 โดยคาด ปริมาณการใชน้ ้ ารวมปี 
2559 ทั้ งส้ิน 6,593.5 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น การใช้น ้ าเพื่อการเกษตร  5,649.5 ล้าน ลบ.ม. การใช้น ้ าอุปโภค
บริโภค-การท่องเท่ียว  373.1 ลา้น ลบ.ม. และการใชน้ ้ าอุตสาหกรรม 570.9 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณสัดส่วนความ
ตอ้งการใช้น ้ ามาจาก ภาคการเกษตร เป็นหลกั อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจาก อตัราการเจริญเติบโตของแต่ละ
ภาคส่วน พบว่า ภาคอุตสาหกรรมยงัคงเป็นส่วนท่ีมีอตัราเติบโตสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี 
เน่ืองจากนโยบายการก าหนดเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวนัออก เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวนิ) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก และนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบงั เป็นตน้ จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อเน่ืองใหมี้การขยายตวัของชุมชนออกไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียงมาก
ข้ึน ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ ้าของภาคการอุปโภค-บริโภคขยายตวัดว้ยเช่นกนั 
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ตารางที่ 7.1 แสดงปริมาณความต้องการใช้น า้ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ปี 2539-2559 

จงัหวดั ประเภท 
ปี 2539 ปี2549 ปี 2559 

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

กิจการ Digital-Economy และ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ SMES โดยปี 2558 พื้นท่ีภาค
ตะวนัออก มีโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัส่งเสริมการลงทุน กวา่ 828 โครงการเพิ่มข้ึนจากปีก่อน (ปี 2557) ร้อยละ 
38 โดยจงัหวดัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุดไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง,ชลบุรี,ปราจีนบุรี, และ ฉะเชิงเทรา 
ตามล าดับ และ พบว่าประเภทกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมส่วนใหญ่เป็น ผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ขนส่ง รองลงมาเป็นกิจการประเภท เคมีภัณฑ์ กระดาษ,พลาสติก และ บริการสาธารณูปโภค 
ตามล าดบั  

 2) การส่งเสริมการลงทุน  
เพื่อสอดรับกบันโยบายภาครัฐตามขา้งตน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดก้ าหนด ยทุธศาสตร์การส่งเสริม

การลงทุนในระยะ 7 ปี (2558-2564) มุ่งเนน้ส่งเสริมการลงทุนท่ีมีคุณค่าต่อประเทศ และส่งผลดีต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดสิทธิประโยชน์ดา้นการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล,อากรเคร่ืองจกัรและ วตัถุดิบผลิต
เพื่อส่งออก ให้สอดคลอ้งตามประเภทกิจการ (Activity-base Incentives) และ ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-
base Incentives) เช่น โครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ เขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม จะไดย้กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคลลเพิ่ม 1 ปี เป็นตน้  
8. ภาวะการแข่งขัน  

การประกอบธุรกิจพฒันาระบบท่อส่งน ้าและจดัจ าหน่ายน ้าดิบใหก้บัผูใ้ชน้ ้ าทั้งภาคอุตสาหกรรม และ
อุปโภคบริโภค ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ปัจจุบนัหากเปรียบเทียบส่วนแบ่งการทางตลาดถือวา่ไม่มี
คู่แข่งขนัรายใหญ่ ดว้ย จุดแข็งดา้นการลงทุนพฒันาระบบโครงข่ายท่อส่งน ้ าสายหลกั และ ระบบสูบจ่ายของ
บริษทั ท่ีเช่ือมโยงแหล่งน ้ าส าคญัในภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ่ 
และประแสร์ ในจงัหวดัระยอง อ่างเก็บน ้ าหนองคอ้และบางพระ เขา้ดว้ยกนัแบบ Water Grid เป็นระยะทาง
กวา่ 394.5 กิโลเมตร ซ่ึงถือวา่โครงข่ายดงักล่าวมีความสมบูรณ์แบบ ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
พื้นท่ีให้บริการทั้ ง 3 จงัหวดั โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีความสามารถในการส่งจ่ายน ้ าดิบได้กว่า 340 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ประกอบกบั การลงทุนจดัหาแหล่งน ้าส ารองเพื่อเสริมระบบการส่งจ่ายอยา่งต่อเน่ือง ท าให้
บริษทัฯ มีศกัยภาพในการบริหารจดัการไดอ้ยา่งหลากหลายเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในปัจจุบนั  

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการเอกชนบางรายท่ีให้บริการน ้ าดิบในพื้นท่ีชลบุรี ซ่ึงมีความสามารถ
ในการส่งจ่ายรวมท่ีเฉล่ีย 8 ลา้นปี  แหล่งน ้าเอกชนดงักล่าวจึงยงัมีขอ้จ ากดั ทั้งดา้นขนาด และเสถียรภาพแหล่ง
น ้ า และเม่ือวิเคราะห์ต่อถึงโอกาสท่ีจะเกิดคู่แข่งขันทางตรงข้ึนในอนาคต พิจารณาว่ามีโอกาสเกิดน้อย 
เน่ืองจากอุปสรรคส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ทั้งท่ีเป็นการลงงทุนดา้นท่อส่งน ้ า 
สถานีสูบน ้า การส ารองแหล่งน ้า อีกทั้งการวางท่อเพื่อใหบ้ริการกบัผูใ้ชน้ ้ ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งวางท่อผา่นท่ี
สาธารณะ จึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงคู่แข่งจะตอ้งเช่าหรือซ้ือ
ท่ีดิน เพื่อใช้ส าหรับวางท่อซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนโครงการสูงมาก ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงมีความไดเ้ปรียบจากสิทธิ
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การเขา้ถึงพื้นท่ีวางท่อ ตลอดจนการใชน้ ้ าจากแหล่งน ้ าในพื้นท่ีก่อนผูป้ระกอบการรายใหม่ อยา่งไรก็ดีบริษทั 
อาจมีคู่แข่งทางออ้มจาก 
 1)  ลูกคา้ของบริษทั มีแหล่งน ้ าทดแทนหรือแหล่งน ้ าส ารองอ่ืนเพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงด้าน
แหล่งน ้า เช่น การน าน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัแลว้กลบัมาใช ้(Recycle) การขดุบ่อบาดาล หรือการขุดสระเก็บน ้ า 
เป็นตน้  
 2)  การซ้ือน ้ าจากรถน ้ าของเอกชน โดยกรณีดงักล่าวอาจมีขอ้จ ากดัดา้นราคาท่ีค่อนขา้งสูง (ประมาณ 
30-40 บาท/ลูกบาศก์เมตร) เน่ืองจากมีต้นทุนค่าพลงังานจากการขนส่ง และด้านปริมาณท่ีอาจไม่เพียงพอ
รองรับต่อความตอ้งการในแต่ละคร้ัง 
 3)  การสูบน ้ าโดยตรงจากแหล่งน ้ าธรรมชาติซ่ึงสามารถสูบน ้ าไปใช้ไดเ้ฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
เน่ืองจากในช่วงฤดูแล้งปริมาณน ้ าลดต ่าลง และบางพื้นท่ีจะมีน ้ าทะเลหนุน ท าให้น ้ าในแม่น ้ าล าคลองไม่
สามารถน าไปใชง้านได ้
9. กลยุทธ์ทางการตลาด  
9.1 กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษทัฯ ก าหนดแผนกลยุทธ์ในดา้นต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ท่ีจะพฒันา และบริหารระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวนัออก และเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการใช้น ้ าในพื้นท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างพอเพียง ประกอบกบัให้การด าเนินงานของบริษทั สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีแผนกลยทุธ์หลกั ดงัน้ี 
ด้านการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้า 

เพื่อสนองตอบต่อค่านิยมองค์กร ท่ีมุ่งเน้นใส่ใจต่อการให้บริการและเอาใจใส่ลูกคา้ และเพื่อรักษา
ความพึงพอใจให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทั จึงก าหนดแนวทางปรับปรุงการให้บริการลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
ผา่นการรับฟังขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ จากเสียงของลูกคา้ (Voice of Customer) จากหลากหลายช่องทาง
อาทิ  โทรศพัท ์อีเมล์ เวบ็ไซด์บริษทัฯ การเขา้เยีย่ม (Site Visit) ในวาระเทศกาลส าคญัต่างๆ รวมทั้งการส ารวจ
ความพึงพอใจในแต่ละปี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกน ามารวบรวม วเิคราะห์ พิจารณาในท่ีประชุมฝ่ายปฎิบติัการและ
บริการลูกคา้ และท่ีประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อจดัท าแผนปรับปรุงการให้บริการสามารถตอบสนองตามความ
ต้องการในและกลุ่ม (Customer need) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
Customer Management Relation System  ให้มีการน าขอ้มูลจากระบบติดตามปริมาณการใชน้ ้ าของลูกคา้แบบ
ออนไลน์ (Online Metering System) เพื่อน ามาวางแผนบริหารกิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM Activities) ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  และ ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อทราบระดบัความพอใจ
ในผลิตภณัฑ์และบริการว่าอยู่ในระดบัใดเพื่อน าผลการส ารวจไปวิเคราะห์และก าหนดเป็นแผนปฏิบติัเพื่อ
น ามาใชป้รับปรุงพฒันาการใหบ้ริการให้สามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
เม่ือน าข้อมูลในอดีต (ปี 2557) มาวิเคราะห์พบว่าส่ิงท่ีลูกค้าตอ้งการให้ปรับปรุง ส่วนใหญ่เป็นด้านความ
รวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเม่ือคุณภาพแหล่งน ้ าต้นทางมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯ จึง
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ก าหนดให้ห้องควบคุม (Control Center) เป็นศูนยก์ลางในการรับเร่ืองและแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
และการสูบจ่าย พร้อม เพิ่มเติมการส ารวจการบริการส่วนดงักล่าวไวใ้นแบบส ารวจปี 2558 เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าพฒันาและปรับปรุงการให้บริการไดค้รอบคลุมทุกดา้น ทั้ง ดา้นการรักษาเสถียรภาพระบบสูบและจ่าย
น ้า (Reliability) ผลิตภณัฑ์ (Products) แรงดนัน ้ าและคุณภาพน ้ า การให้บริการ (Services) และ ขอ้มูลข่าวสาร 
(Information) เพือ่ใหเ้กิดกระบวนการปรับปรุงแต่ละดา้นอยา่งต่อเน่ือง  
ด้านระบบการบริหารคุณภาพ 

บริษทัฯ ไดน้ าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษทัฯ ท่ีว่า “จดัสรรน ้ าสู่ผูใ้ช้ มัน่ใจในบริการ คุณภาพและส่ิงแวดล้อม” 
โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพจาก ISO 9001:2000 เป็นระบบคุณภาพ ISO 
9001:2008 เม่ือเดือนพฤสจิกายน 2558  จากบริษัท (Bureau Veritas Certification (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึง
ไดรั้บการรับรองโดย United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไดรั้บการยอมรับใน
ระดบันานาชาติท่ีมีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศสหราชอาณาจกัร บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ
ครอบคลุมระบบงานต่างๆ ทั้งงานดา้นการตรวจสอบ การวางแผนธุรกิจ การบริหาร การจดัการ การปฏิบติัการ 
รวมทั้งการเงินและพสัดุ แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระบบขอ้มูลท่ีภายในองคก์ร ซ่ึงท าให้ลูกคา้มัน่ใจไดว้า่
จะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
การด าเนินงานของบริษทัฯ มีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี และไม่พบปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 
ด้านการขยายพืน้ทีก่ารให้บริการ 

บริษทัฯ ไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และขยายการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อขยาย
พื้นท่ีการใหบ้ริการใหท้ัว่ถึง และเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้าในพื้นท่ีความรับผดิชอบของบริษทั โดยศึกษา
ถึงความตอ้งการใช้น ้ าในแต่ละพื้นท่ีเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นการลงทุน ทั้งดา้นการปรับปรุงและ
ขยายระบบท่อส่งน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมและการพฒันาระบบท่อส่งน ้ าใหม่ อาทิ โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้ าดิบอ่าง
เก็บน ้ าประแสร์-อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มแหล่งน ้ าตน้ทุนแก่พื้นท่ีระยอง บ่อวิน-
ปลวกแดง และชลบุรีไม่นอ้ยกวา่ 70 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบส่งน ้ าและการควบคุมค่าใช้จ่ายดา้นการผลิต โดยการ
ปรับปรุงระบบสูบน ้าและวธีิการส่งน ้าอยูเ่สมอ อาทิ 
1) โครงการเพิม่การส่งจ่ายน า้ระบบท่อมาบตาพุด – สัตหีบ  

เน่ืองจากกิจการประปาสัตหีบมีความตอ้งการใช้น ้ าดิบสูงข้ึน เพื่อผลิตน ้ าประปาให้บริการในเขต
พื้นท่ีสัตหีบ รวมถึงการส่งจ่ายน ้ าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพทัยา บริษัทจึงด าเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน ้ า เพื่อเพิ่มปริมาณน ้ าส่งจ่ายให้แก่กิจการประปาสัตหีบ ซ่ึงประกอบด้วย
โครงการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
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1.1 โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าเพิ่มแรงดนั (Booster pump) ในระบบท่อส่งน ้ามาบตาพุด – สัตหีบ  
บริษทัฯ ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าขนาด 38 ลูกบาศกเ์มตร/นาที แรงดนัน ้า 20 เมตร จ านวน 1 ชุด 
1.2 โครงการปรับปรุงประตูน ้าควบคุมอตัราการไหล (Flow control valve) ท่ีสระรับน ้าสัตหีบ  
จากการปรับบปรุงทั้ง 2 โครงการ บริษทัสามารถเพิ่มการส่งจ่ายน ้ าดิบไปท่ีกิจการประปาสัตหีบได้

ประมาณ 4,000 – 9,000  ลูกบาศก์เมตร/วนั จากเดิมท่ีสามารถส่งจ่ายน ้ าดิบเฉล่ียประมาณ 46,000 ลูกบาศก์
เมตร/วนั 
2) โครงการเพิม่ปริมาณน า้ส่งจ่ายพืน้ทีช่ลบุรี  

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้ าดิบไม่เพียงพอในพื้นท่ีชลบุรีในปี 2558 บริษทัฯ จึงมีแผนเพิ่มปริมาณการส่งจ่าย
น ้ าจากพื้นท่ีระยองไปพื้นท่ีชลบุรีมากข้ึน บริษทัไดศึ้กษาความเป็นไปไดแ้ล้วพบว่าสามารถน าแรงดนัน ้ าท่ี
คงเหลือจากการสูบน ้ าท่ีอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลมาใช้เพิ่มปริมาณการส่งน ้ าท่ีสถานีสูบน ้ าเพิ่มแรงดนัได ้
บริษทัจึงด าเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน ้ าโดยต่อประสานท่อส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลเขา้สู่
สถานีสูบน ้ าเพิ่มแรงดนัโดยตรง (Inline Booster) โดยไม่ตอ้งผา่นสระรับน ้ า (Junction well) ของสถานีสูบน ้ า
เพิ่มแรงดนั ซ่ึงช่วยให้สามารถเพิ่มปริมาณการส่งจ่ายน ้ าจากพื้นท่ีระยองไปพื้นท่ีชลบุรีอีกประมาณ 21,000 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั จากเดิมท่ีสามารถส่งจ่ายน ้าดิบไดเ้ฉล่ียประมาณ 230,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
3) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบสูบส่งน า้  

บริษทัฯ ไดศึ้กษาวธีิการลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าในการสูบส่งน ้าแลว้ จึงด าเนินโครงการท่ีส าคญั อาทิ 
3.1โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Demannd Response) 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่าย 

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยวางแผนลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยในช่วงเวลาท่ี
มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง (On peak) ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความมัน่คงของระบบไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 
ไม่ตอ้งจดัหากระแสไฟฟ้าเพิ่ม มีใชอ้ยา่งเพียงพอ 

3.2 โครงการลดแรงดนัน ้าส่วนเกินในระบบสูบส่งน ้า  
บริษทัฯ ไดศึ้กษากการใชพ้ลงังานสูบส่งน ้ าในพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงพบวา่บางพื้นท่ีตอ้งส้ินเปลืองพลงังาน

จากสถานีสูบน ้ าหลัก เพื่อจ่ายน ้ าให้แก่ลูกค้าท่ีอยู่ในต าแหน่งความสูงกว่าลูกค้ารายอ่ืน ดังนั้ นบริษัทจึง
ปรับปรุงการใช้พลงังานโดยติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าขนาดเล็ก เพื่อส่งน ้ าให้แก่ลูกคา้รายนั้นโดยเฉพาะ ซ่ึงช่วยลด
การใชไ้ฟฟ้าจากสถานีสูบน ้าหลกัในการส่งน ้าใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยบางงรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้ศึกษาโครงการพฒันาระบบบริหารการใช้พลงังานในระบบสูบส่งน ้ า และ
โครงการศึกษาการใช้พลงังานทางเลือกในระบบสูบส่งน ้ า โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าของสถานีสูบน ้ าต่างๆ ท่ีกระจายอยูท่ ั้งพื้นท่ีระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราให้สามารถสูบส่งน ้ าไดอ้ยา่ง
เพียงพอ และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าพลังงานคงเหลือมาผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้าในกิจการของบริษทัฯ ไดด้ว้ย 
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9.2 ข้อได้เปรียบของบริษัทฯ เม่ือเทยีบกบัคู่แข่งขัน    
จากการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติจดัตั้งบริษทัฯ เพื่อให้เป็นผูด้  าเนินการพฒันาและบริหารระบบท่อส่งน ้ า

สายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก  ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการใชน้ ้ าดิบจากอ่างเก็บ
น ้ าของกรมชลประทาน ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าส่วนใหญ่ของภาคตะวนัออก เพื่อจ าหน่ายให้แก่การอุปโภคบริโภค
และการอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดพ้ฒันาการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั พร้อมดว้ยสั่งสมประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ กรณีวิกฤตภยัแลง้ในปี 2548  จนเป็นความ
เช่ียวชาญในการบริหารจดัการน ้ า ซ่ึงได้รับความเช่ือถือและไวว้างใจจากลูกคา้ ชุมชน  นักลงทุน ซ่ึงช่วย
เสริมสร้างศกัยภาพของบริษทัฯ ในการขยายงานไดดี้กวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ 
สรุปขอ้ไดเ้ปรียบหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทัฯ 
1.   เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งโดยภาครัฐ 
2.  ไดรั้บความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ เช่น การวางท่อซ่อมแซม และการบ ารุงรักษา เป็นตน้ 
3.  มีประสบการณ์ท่ียาวนาน ความน่าเช่ือถือ  ตลอดจนความเช่ียวชาญ  จากการเป็นเอกชนรายแรกท่ีด าเนิน
ธุรกิจสูบส่งน ้าดิบ 
4. มีแหล่งน ้าท่ีแน่นอนและเพียงพอเพื่อป้อนใหก้บัผูใ้ชน้ ้ าท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
5.  มีระบบการบริหารและควบคุมการจ่ายน ้ าท่ีแม่นย  าและทนัสมยั สามารถควบคุมปริมาณน ้ าสูญเสียใน
ระบบ รวมทั้งสามารถควบคุมการสูบจ่ายน ้าใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ า 
6.  มีฐานการตลาดขนาดใหญ่ 
7.  มีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
8.  มีศกัยภาพสูงในการขยายงาน 
9.3 นโยบายราคา   

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดอัตราค่าน ้ าดิบเพื่อสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงของโครงการ โดยการ
ค านวณหาอตัราค่าน ้าของบริษทั ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
1) การค านวณหาอตัราค่าน า้เฉลีย่ 

บริษทัฯ ก าหนดอตัราค่าน ้ าดิบแยกเป็นรายโครงการ โดยจะค านวณจากตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของแต่ละ
โครงการซ่ึงประกอบด้วย เงินลงทุนโครงการ ตน้ทุนค่าน ้ าดิบ ตน้ทุนในการด าเนินงาน ค่าเช่า รวมทั้งเงิน
ลงทุนในระบบท่อส่งน ้าในอนาคต   นอกจากน้ี ครม.มีมติ  (6 สิงหาคม 2539) ใหบ้ริษทั พิจารณารวมค่าลงทุน
ในการบ าบดัน ้ าเสียเป็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงด้วย   อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เร่ิมด าเนินการจนถึงปัจจุบนั ยงัไม่มี
รายจ่ายในดา้นน้ีเกิดข้ึน บริษทั จึงยงัมิไดร้วมตน้ทุนดงักล่าว  ซ่ึงในอนาคต บริษทัจะไดพ้ิจารณาด าเนินการใน
ดา้นน้ีต่อไป เพื่อใหเ้กิดการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

อตัราค่าน ้าเฉล่ียซ่ึงค านวณจากตน้ทุนท่ีแทจ้ริงขา้งตน้ โดยแยกพิจารณา เป็น 2 วธีิ คือ  
1.1) ตน้ทุนส่วนเพิ่มโดยเฉล่ีย (Average Incremental Cost หรือ AIC)  
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วิธีน้ีเป็นการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของตน้ทุนท่ีแท้จริงของโครงการท่ีอตัราส่วนลด
ประมาณร้อยละ 15 แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉล่ียต่อหน่วยปริมาณน ้ 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 ้ าเฉล่ียจากกระแสเงินสดสุทธิของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการ และรายรับจาก

การจ าหน่ายน ้ าดิบในรอบระยะเวลา 30 ปี ท่ีให้อตัราผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุ้น
ของโครงการ มีค่าประมาณร้อยละ 15 ต่อปี 
2) การก าหนดอตัราค่าน า้ 

จากแนวโน้มความต้องการใช้น ้ าท่ีเพิ่มสูงข้ึน จากการใช้น ้ าภาคอุตสาหกรรม และการใช้น ้ าภาค
อุปโภค-บริโภค 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 าหนดอตัราค่าน ้ า

ภาคอุตสาหกรรมใหมี้ราคา
สูงกวา่อุปโภค-บริโภค 
(Cross Subsidize) 

 2.1 ปริมาณการใชน้ ้ าดิบเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

2.2 โครงข่ายท่อส่งน ้ าเช่ือมโยง
ติดต่อกนั ท าใหทุ้กพ้ืนท่ีมีตน้ทุน
การสูบส่งน ้ าเฉล่ียเท่ากนั 

2.3 การจ่ายน ้ าตามแรงโนม้ถ่วงของ
โลก มีอตัราส่วนนอ้ยลง มีการสูบ
ส่งน ้ าขา้มพ้ืนท่ีมากข้ึน 

2.4 ค่าใชจ่้ายในการเก็บน ้ าส ารอง/สูบ
จ่ายเพ่ิมสูงข้ึน เช่น อ่างเก็บน ้ า
บางพระ,สระส ารองน ้ าดิบส านกับก 

 1.1 ทุกพ้ืนท่ีใชอ้ตัราค่าน ้ า
เดียวกนั ตามประเภทธุรกิจ 

1.2 แบ่งโครงสร้างราคาตาม
ประเภทการใชน้ ้ า 

 
บริษทัฯ มีนโยบายทบทวนดา้นราคาขายให้สอดคลอ้งสะทอ้นต่อตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง โดยบริษทัฯมี

ตน้ทุนหลกั ไดแ้ก่  ตน้ทุนจากการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้ าท่ีเพิ่มข้ึน 
และ เพื่อแกไ้ขปัญหาวิกฤตภยัแลง้ รวมทั้งตน้ทุนค่าพลงังานท่ีเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ จะพิจารณาอตัรา
และระยะเวลาการปรับอยา่งเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อผูใ้ชน้ ้ าร่วมดว้ย   
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ตารางที ่9.3 โครงสร้างอตัราค่าน า้จ าหน่ายปี 2556-2558  

ประเภทผู้ใช้น า้ 
อตัราจ าหน่าย  (บาทต่อลบ.ม.) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. อุปโภคบริโภค 10.50 9.90 9.90 

2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 10.50 11.00 11.00 

3. สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม 11.50 12.00 12.00 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 12.50 13.00 13.00 
หมายเหตุ : 
                  1.ปรับลดอตัราค่าน ้ากลุ่มอุปโภคบริโภคจากทุกโครงสร้างค่าน ้ าท่ีประกาศในปี 2556-2557 ลง 1.10 บาท/ ลบ.ม  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ย. 
2556 

2. การก าหนดประเภทผูใ้ชน้ ้า 
             ประเภท  1  :  อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ กิจการท่ีใช้น ้ าดิบ เพ่ือผลิตน ้ าประปาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หน่วยงานราชการ 
รวมถึงชุมชนท่ีขาดแคลนน ้าสะอาด 
             ประเภท   2   :  นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนิคม
อุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน รวมถึงผูใ้ช้น ้ าเดิม ซ่ึง กนอ. / กรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งได้อนุญาตให้ใช้น ้ าดิบก่อนการ
ด าเนินงานของบริษทั 
 ประเภท  3  :  สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ สวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม ท่ี
ด าเนินการโดยเอกชนเท่านั้น ไม่ไดร่้วมด าเนินงานกบั กนอ. ตามผูใ้ชน้ ้าประเภท 2 
 ประเภท  4 : โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ผูใ้ชน้ ้าตามประเภท 3 

3.  อตัราค่าน ้าขา้งตน้น้ี ใชส้ าหรับผูใ้ช้น ้าท่ีรับน ้ าดิบจากบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือนเท่านั้น หากผูใ้ช้น ้าหยดุรับน ้าจากบริษทัฯ เกิน
กว่า 2 เดือนต่อปี หรือรับน ้ าไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณน ้าจดัสรรท่ีไดรั้บ หรือปริมาณท่ีตกลงไวใ้นแต่ละปี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกสัญญา
ซ้ือขายน ้าดิบ หรือคิดอตัราค่าน ้าดิบตามท่ีเห็นวา่สมควร  

4.  การซ้ือขายน ้าดิบส าหรับผูข้อใช้น ้าท่ีไม่ไดท้  าสญัญากบับริษทั ไวก่้อน รวมถึงผูใ้ชน้ ้าท่ียกเลิกสญัญาไปแลว้ตามขอ้ 3 บริษทัฯ ถือว่า
เป็นผูข้อใช้น ้ าดิบชัว่คราว ซ่ึงบริษทัฯ จะก าหนดอตัราค่าน ้ าตามปริมาณ และระยะเวลาท่ีตอ้งการให้ส่งจ่ายน ้ าดิบ และจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
การซ้ือขายน ้าดิบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้

5.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนอตัราค่าน ้ าดิบให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการบริหาร และสูบจ่ายน ้ าดิบตามสภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะนั้นๆ ไดต้ามสมควร 

 
10. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบโดยตรงให้แก่ลูกคา้ผ่านทางระบบท่อส่งน ้ าของบริษทัฯ ในลกัษณะผูค้า้ส่ง 
(Wholesaler) เป็นส่วนใหญ่ โดยลูกคา้ท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะซ้ือน ้ าจากบริษทั เพื่อขายต่อให้กบัโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ส่วนการประปาจะซ้ือน ้ าจากบริษทั เพื่อไปผลิตน ้ าประปาและจ าหน่ายน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่อไป ในการซ้ือขายน ้ าดิบบริษทั มีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงในการใช้หรือซ้ือขายน ้ าดิบ
ระหวา่งบริษทัฯ ซ่ึงเป็น “ผูข้าย” กบั ผูใ้ชน้ ้ า/ผูซ้ื้อ แต่ละราย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1) ไม่ก าหนดอายขุองสัญญา  
2) ปริมาณน ้ าดิบท่ีจ่ายให้กบัลูกคา้จะมีการระบุปริมาณการใช้น ้ าสูงสุดหรือปริมาณการใช้น ้ าเฉล่ีย

ของลูกคา้แต่ละราย โดยตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดปริมาณการใชน้ ้ าขั้นต ่ารายปีใน
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สัญญาซ้ือขาย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจ่ายน ้ าแต่ละปีให้แม่นย  า และลดความผนัแปรจากการใช้
แหล่งน ้าทางเลือกของลูกคา้ดว้ย 

3) บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้าดิบตามท่ีเห็นสมควร 
ในปี 2558  บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบปริมาณรวม 296.44  ลา้นลูกบาศก์เมตร สูงกว่าปี 2557 ประมาณ

ร้อยละ 5.1 ปัจจยัหลกัจาก การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา มีการรับน ้ าเพิ่มสูงข้ึนเพื่อ
น าน ้ าดิบเขา้เสริมระบบผลิตให้มีปริมาณน ้ าเพียงพอต่อความตอ้งการของภาคอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีตลอด
ช่วงแลง้ของปี   
 

แผนภาพที ่10.1 แสดงสถิติปริมาณน า้จ าหน่าย และรายได้จ าหน่ายสะสม ตั้งแต่ปี 2554-2558 

  
หมายเหต:ุ      ปริมาณน า้จ าหน่ายสะสม ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม หมายเหต:ุ      รายได้จ าหน่ายสะสม ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 
 
11. ลกัษณะของลูกค้า  

ประเภทผูใ้ช้น ้ าของบริษัทฯ มี 4 ประเภท คือ (1) อุปโภคบริโภค (2) นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ  
(3) สวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม (4) โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ โดยจ าแนกการรับน ้ าแยก
ตามรายพื้นท่ี ดงัน้ี  

ในพื้นท่ีระยอง ผูใ้ช้น ้ ารายใหญ่จะเป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐโดยมีสัดส่วนปริมาณน ้ า
จ  าหน่ายประมาณร้อยละ 81.6 ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.มาบตาพุด),นิคมอุตสาหกรรม
ตะวนัออก,  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย,  นิคมอุตสาหกรรม RIL 1996 ส าหรับการจ าหน่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคนั้น มีสัดส่วนปริมาณน ้ าจ  าหน่ายประมาณร้อยละ 14.9  ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
บา้นฉาง สถิติของปริมาณและมูลค่าน ้าจ  าหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 11.1  
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ตารางที ่11.1 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน า้ดิบแยกตามประเภทผู้ใช้น า้  พืน้ทีร่ะยอง 
      (ปริมาณ : ล้าน ลบ.ม., มูลค่า : ล้านบาท) 

หมายเหตุ : 
1. ผูใ้ชน้ ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภครายใหญ่ ประกอบดว้ย การประปาบา้นฉาง, บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ (กิจการประปาสตัหีบ),เทศบาล

มาบข่า และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
2. ผูใ้ช้น ้ าของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รายใหญ่ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.มาบตาพุด),นิคม

อุตสาหกรรมตะวนัออก,  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย,  นิคมอุตสาหกรรม RIL 1996 
3. ผูใ้ชน้ ้าสวนอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ไดแ้ก่  และ บริษทั เหมราชระยองท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากดั 
4. ผูใ้ชน้ ้าประเภทโรงงานทัว่ไปรายใหญ่ ไดแ้ก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าระยอง, บมจ.ปตท. และ บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป 

 

ส าหรับผูใ้ช้น ้ ารายใหญ่ของบริษทัฯ ในพื้นท่ีชลบุรี เป็นประเภทอุปโภคบริโภคโดยมีปริมาณน ้ า
จ  าหน่ายประมาณร้อยละ 77.0 ลูกคา้หลกัได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาการประปาแหลมฉบงั การ
ประปาพทัยา การประปาชลบุรี และ การประปาศรีราชา รองลงมาเป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ มี
สัดส่วนปริมาณน ้ าจ  าหน่ายประมาณร้อยละ 22.9  ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.แหลมฉบงั) สถิติของปริมาณและมูลค่าน ้ าจ  าหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางท่ี 11.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทผู้ใช้น ้า 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

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

1. การอุปโภคบริโภค 24.21 14.26 251.70 14.09 22.90 13.17 226.67 11.97 26.14 14.93 258.79 13.58 

2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 141.95 83.58 1,490.49 83.46 145.08 83.48 1,595.91 84.25 142.89 81.61 1,571.82 82.50 

3. สวนอุตสาหกรรม / เขต
ประกอบการ  

2.26 1.33 26.01 1.46 3.93 2.26 47.12 2.49 4.17 2.38 50.02 2.63 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 1.41 0.83 17.65 0.99 1.88 1.08 24.46 1.29 1.89 1.08 24.55 1.29 

รวม 169.83 100.00 1,785.84 100.00 173.79 100.00 1,894.17 100.00 175.09 100.00 1,905.18 100.00 
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ตารางที ่11.2 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน า้ดิบแยกตามประเภทผู้ใช้น า้ของบริษัท พืน้ทีช่ลบุรี 
(ปริมาณ : ล้าน ลบ.ม., มูลค่า : ล้านบาท) 

ประเภทผู้ใช้น ้า 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. การอุปโภคบริโภค 53.36 70.80 551.10 70.43 50.36 72.38 498.56 70.19 64.12 77.04 634.81 75.11 

2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 21.82 28.95 229.12 29.28 19.05 27.38 209.58 29.51 19.01 22.85 209.20 24.75 

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 0.19 0.25 2.31 0.30 0.17 0.24 2.15 0.30 0.09 0.11 1.19 0.14 

รวม 75.37 100.00 782.53 100.00 69.58 100.00 710.30 100.00 83.23 100.00 845.20 100.00 

หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ช้น ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภครายใหญ่ ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย การประปาแหลมฉบงั, การประปาพทัยา, การ

ประปาชลบุรี และ การประปาศรีราชา 
2. ผู ้ใช้น ้ าของนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (กนอ.แหลมฉบัง), นิคมอุตสาหกรรม ป่ินทอง  

อินดสัเตรียลปาร์ค 1,2 
3. ผูใ้ชน้ ้าประเภทโรงงานทัว่ไป ไดแ้ก่ บมจ.ไทยออยล,์ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และ บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

 

ส าหรับผูใ้ชน้ ้ ารายใหญ่ของบริษทัฯ ในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวิน เป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 
โดยมีสัดส่วนปริมาณน ้ าจ  าหน่ายประมาณร้อยละ 63.7 ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มเหมราช,นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี รองลงมาเป็นประเภทอุปโภคบริโภคสัดส่วนปริมาณน ้ าจ  าหน่ายประมาณร้อยละ 35.8  
ลูกคา้หลกั ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประปาพทัยา โรงกรองน ้าหนองกลางดง  สถิติของปริมาณและ
มูลค่าน ้าจ  าหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 11.3 

 
ตารางที่ 11.3  ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน า้ดิบแยกตามลกัษณะผู้ใช้น า้ของบริษัท พืน้ทีป่ลวกแดง-บ่อวนิ 

(ปริมาณ : ล้าน ลบ.ม., มูลค่า : ล้านบาท) 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ประเภทผู้ใช้น ้า ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1.  การอุปโภคบริโภค 5.91 26.24 58.60 26.25 6.21 26.71 64.45 26.45 8.47 35.76 83.83 33.35 

2. นิ คม อุตสาหกรรม
ของรัฐ 

16.38 72.70 161.95 72.53 15.76 72.15 176.05 72.24 15.08 63.68 165.88 65.99 

3. สวนอุตสาหกรรม / 
 เขตประกอบการ  

0.10 0.45 1.11 0.50 0.13 0.57 1.51 0.62 0.02 0.09 0.27 0.11 

4. โรงงานทั่วไปและ
อ่ืนๆ 

0.14 0.61 1.62 0.73 1.15 0.58 1.68 0.69 0.11 0.47 1.40 0.56 

รวม 22.53 100.00 223.29 100.00 23.24 100.00 243.70 100.00 23.68 100.00 251.38 100.00 

    หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ไดแ้ก่ โรงกรองน ้าหนองกลางดง 
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2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ ไดแ้ก่  กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด และ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

3. สวนอุตสาหกรรม /  เขตประกอบการไดแ้ก่ บริษทั จี เค แลนด ์จ  ากดั 
4. ผูใ้ชน้ ้าประเภทโรงงานทัว่ไป ไดแ้ก่ บจ. โกลว ์เอสพีพี 11  

 

ส าหรับผูใ้ช้น ้ ารายใหญ่ในพื้นท่ีฉะเชิงเทราปี 2558  เป็นประเภทอุปโภคบริโภค โดยมีปริมาณน ้ า
จ  าหน่ายประมาณร้อยละ 62.1 รองลงมาเป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ  สัดส่วนปริมาณน ้ าจ  าหน่าย
ประมาณร้อยละ 29.7  พื้นท่ีฉะเชิงเทรา มีลูกคา้หลกั ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว, การประปาบางปะกง, 
การประปาฉะเชิงเทรา, บจ.โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย, บจ.บีพีเค พาวเวอร์ซพัพลาย และ บมจ.วินโคสท ์
อินดสัเตรียล พาร์ค, บจ. สุมิโก วนชยั  และ บจ. ยูนิเวอร์แซลยูทิลีต้ี โครงการชลบุรี    สถิติของปริมาณและ
มูลค่าน ้าจ  าหน่ายของลูกคา้แต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 11.4  
 
ตารางที ่11.4 ปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายน า้ดิบแยกตามลกัษณะผู้ใช้น า้ของบริษัท พืน้ทีบ่ริเวณฉะเชิงเทรา 

(ปริมาณ : ล้าน ลบ.ม., มูลค่า : ล้านบาท) 

ประเภทผู้ใช้น ้า 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. การอุปโภคบริโภค 6.73 70.72 70.25 68.75 8.63 63.33 65.27 53.12 8.96 62.07 75.60 54.73 

2. นิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 1.38 14.53 14.51 14.20 3.64 26.72 40.06 32.60 4.28 29.65 47.10 34.09 

3. ส ว น อุ ต ส าห ก ร ร ม  /         
เขตประกอบการ  

0.122 1.29 1.41 1.38 0.08 0.62 1.01 0.82 0.10 0.69 1.19 0.86 

4. โรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 1.28 13.46 16.01 15.67 1.27 9.33 16.54 13.46 1.10 7.59 14.25 10.32 

รวม 9.51 100.00 102.18 100.00 13.63 100.00 122.88 100.00 14.44 100.00 138.14 100.00 

หมายเหตุ :  
1. ผูใ้ชน้ ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ไดแ้ก่ การประปาบางปะกง, บจ. ยนิูเวอร์แซลยทิูลีต้ี โครงการชลบุรี 
2. ผูใ้ชน้ ้าประเภทสวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ ไดแ้ก่  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว  
3. ผูใ้ช้น ้ าประเภทโรงงานทัว่ไป รายใหญ่ ไดแ้ก่ บจ.โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย, บจ.บีพีเคพาวเวอร์ซพัพลาย และ บมจ.วินโคส์ อินดสัเตรียล 
พาร์ค 

 
12. แหล่งน า้ดิบและสิทธิในการซ้ือน า้ดิบ  

ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้ใชน้ ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้ อ่างเก็บน ้ าดอกกราย อ่าง
เก็บน ้าหนองปลาไหล  อ่างเก็บน ้าบางพระ  และคลองนครเน่ืองเขต ของกรมชลประทานโดยมีระยะเวลา 5  ปี 
(ดงัรายละเอียดสรุปในตารางท่ี 2.6)  

ในดา้นราคาน ้ าดิบท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากอ่างเก็บน ้ าของกรมชลประทานนั้น บริษทัฯช าระค่าน ้ าดิบตาม
อตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2518) ลงนามโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ท่ีเรียกเก็บค่าชลประทานจากผูใ้ชน้ ้ าจากทางน ้าชลประทาน เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือ
กิจการอ่ืนใน หรือนอกเขตชลประทาน อตัราน้ีเป็นอตัราเดียวกับท่ีกรมชลประทาน ขายให้แก่ผูใ้ช้น ้ าทัว่
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ประเทศ และการเปล่ียนแปลงราคาค่าน ้ าดิบจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
อนาคต อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลในอดีตกรมชลประทานยงัไม่เคยมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้ านบัตั้งแต่มีการ
ออกประกาศฉบบัดงักล่าว 
 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ซ้ือน ้าดิบจากกรมชลประทาน ตามรายการดงัน้ี    

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(ลบ.ม.) 

มูลค่า 
(บาท) 

275,173,767 137,586,884 279,330,495 139,665,248 294,657,631 147,328,816 
 
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
ของ ลบ.ม.ให้ถือเป็นหน่ึงลบ.ม. 
 

13. ผลของฤดูกาลทีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ 
บริษทัฯไดรั้บผลกระทบของฤดูกาลต่อการด าเนินธุรกิจบา้ง เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า ดงันั้นความตอ้งการใชน้ ้าส าหรับการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดู
แล้ง จะค่อนขา้งสูงกว่าปกติ ส าหรับความตอ้งการใช้น ้ าของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากฤดูกาลมากนกั อยา่งไรก็ดี ลูกคา้บางรายจะมีการขุดสระเก็บน ้ าเป็นของตนเอง จึงสามารถเก็บ
กกัน ้ าฝนไวใ้นสระเก็บน ้ าเพื่อทดแทนการใช้น ้ าจากบริษทัฯได้ ท าให้ลดการใช้น ้ าจากบริษทัฯได้บางส่วน
ในช่วงฤดูฝน 

ในส่วนของผลกระทบของฤดูกาลท่ีมีต่อวตัถุดิบของบริษทัฯ ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามาก 
ส่วนในช่วงฤดูแล้งซ่ึงไม่มีน ้ าฝนตกลงมาเติมปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ า ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าจะลดลง 
เน่ืองจากการใชน้ ้ าของผูใ้ชน้ ้ า อยา่งไรก็ตาม  จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ า
เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้   
14. ความสามารถในการจ่ายน า้และปริมาณการจ่ายน า้  

ปัจจุบนับริษทัฯ ไดด้ าเนินการบริหารทรัพยสิ์นท่อส่งน ้ าหลกัในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
โดย ณ 31 ธนัวาคม 2558 มีความยาวของท่อส่งน ้าทั้งส้ิน 399.65 กิโลเมตร  ดงัแสดงในตารางท่ี 14.1  
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ตารางที ่14.1 แสดงรายละเอยีดของโครงข่ายระบบท่อส่งน า้ของบริษัทฯ  

ระบบท่อส่งน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของท่อส่งน ้า (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งน ้า  (กม.) 

ความสามารถในการส่งจ่ายน ้า 
ในพ้ืนที่โดยเฉลีย่  (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) 

พืน้ที่หนองปลาไหล – ดอกกราย - มาบตาพุด  -  
สัตหีบ 

700 – 1,500 132.4 316 

พืน้ที่หนองค้อ-แหลมฉบัง-พทัยา-บางพระ 600 – 1,000 74.7 110 

พืน้ที่หนองปลาไหล-หนองค้อ 900 – 1,350 52.5 78 

พืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 600 – 1,500 60.1 65 
ระบบท่อบางปะกง-ชลบุรี 800 - 1,400 80.0 50 

รวม  399.7 619 
หมายเหตุ : ความสามารถในการส่งจ่ายน ้ าดิบคิดท่ี 24 ชัว่โมงต่อวนั ณ อตัราการไหล (Flow Rate) ของระบบในปัจจุบนั เช่น ระบบท่อส่งน ้ าใน
พ้ืนท่ีหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ ซ่ึงใชแ้รงโนม้ถ่วงในการส่งจ่ายน ้ าจะหมายถึง ความสามารถในการไหลของน ้าผ่านระบบท่อตลอด 24
ชัว่โมง โดยอาศยัเพียงแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงขบัเคล่ือนการไหลของน ้ า ส่วนระบบท่อส่งน ้ าในพ้ืนท่ีดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบซ่ึงใช้
เคร่ืองสูบน ้ าในการส่งจ่ายน ้ า จะหมายถึง ความสามารถในการไหลของน ้ าผ่านระบบท่อตลอด 24 ชัว่โมง โดยอาศยัก าลงัของเคร่ืองสูบน ้ าของ
ระบบในปัจจุบนั 
 

15. ขั้นตอนและเทคโนโลยใีนการด าเนินงาน  
15.1 ขั้นตอนในการด าเนินงาน   

ในการด าเนินงานเพื่อส่งมอบน ้ าดิบให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั สามารถสรุปขั้นตอน
การด าเนินงาน ท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) กระบวนการวางแผนโครงการ ซ่ึงรวมถึงการวางแผนโครงการ เพื่อสรรหาและพฒันาแหล่งน ้ า 
การศึกษาความเหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียง และความคุม้ทุน ก่อนลงทุนก่อสร้างโรงสูบน ้ า การวางท่อ
จ่ายน ้ าขนาดใหญ่ และการควบคุมโครงการ ทั้งน้ีกระบวนการดงักล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  ดงัรายละเอียดแสดงในแผนภาพท่ี 15.1 
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รายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษทั (BOD) การก ากบัองค์กร

(กฎหมาย/CG/ตรวจสอบ)

ระบบบริหาร

- การวางแผนกลยทุธธ์ ระบบเฝ้าตดิตาม

-การบริหารความเส่ียง ข้อมูล และสารสนเทศ

ธุรกจิเกีย่วเน่ือง ธุรกจิหลัก การส่ือสารองค์กร/

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

พฒันาธุรกจิ วางแผนโครงการ/ การตลาดและขาย การบริการหลังการขาย/

ควบคุมโครงการ/ ลูกค้าสัมพนัธ์

จัดหาแหล่งน า้ สูบจ่ายน า้ดบิ/

ควบคุมคุณภาพ ผ่านโครงข่ายท่อน ้าดิบ

ซ่อมบ ารุง/

กระบวนการหลัก ( Core Process) การสอบเทยีบมาตร

จัดการทรัพยากรบุคคล การเงินการบัญชี จัดซ้ือและอ านวยการ/

ความปลอดภัย

บจ.ยนูเิวอร์แซลยทูลีิตีส์้ (UU)          

   
   
  
    

  
   
  

  

   
   
  
    

  
   
  

  
    

    
  
   

   
  
  

  
   

  
  
     

    
   

   
  
 

 
แผนภาพที ่15.1 แสดงระบบงานของการด าเนินธุรกจิของ 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 ้ าธรรมชาติ
ไปยงัลูกคา้ตามปริมาณท่ีลูกคา้ตอ้งการ   East Water ใชร้ะบบ SCADA ในการควบคุมการสูบส่งน ้ า และเฝ้า
ติดตามกระบวนการสูบจ่ายน ้ าดิบในดา้นอตัราการไหล แรงดนั ณ อ่างเก็บน ้ า และแหล่งน ้ าธรรมชาติ ตลอด
แนวเส้นท่อจนถึงสถานีรับน ้าของลูกคา้ 

4) กระบวนการซ่อมบ ารุงรักษาและสอบเทียบมาตร เป็นกระบวนการเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสูบจ่ายน ้ า โดยมีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั การซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้านตลอดจน
การสอบเทียบ อุปกรณ์ให้มีความเท่ียงตรงและแม่นย  า อนัจะส่งผลใหเ้คร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์มีการใชง้าน
ท่ียาวนาน และลดภาระการลงทุน 
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5) กระบวนการ CRM เป็นกระบวนการท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการลูกคา้ เพื่อวางแผนการ
ให้บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการข้อร้องเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดีกบัลูกคา้ 

6) กระบวนการด้านทรัพยากรบุคลากร ประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งตามหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัให้มีสภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีดี   

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

8) กระบวนการจดัซ้ือและอ านวยการ ด าเนินการวางแผนและควบคุมการจดัหาพสัดุ อุปกรณ์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษทั อ านวยความสะดวกในการบริหารส านกังาน ทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจน
การดูแลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบายและขอ้บงัคบั 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9) กระบวนการ Corporate Social Responsibility (CSR) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าองค์กรสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม คืนก าไรสู่สังคมโดย ช่วยเหลือชุมชนใน
พื้นท่ีปฏิบติัการ เป็นผูน้ าใหทุ้กคนตระหนกัคุณค่าของน ้า และร่วมอนุรักษท์รัพยากรน ้ า อนัจะส่งผลให้บริษทั
ด าเนินธุรกิจอยูคู่่สังคมอยา่งย ัง่ยนื 
15.2 เทคโนโลยีเพ่ือควบคุมการสูบจ่ายน า้ดิบ  

บริษทัฯ ไดน้ าเทคโนโลยีระบบ SCADA หรือ Supervisory Control and Data Acquisition  มาใช้ใน
การควบคุมการสูบส่งน ้ าในพื้นท่ีรับผิดชอบของบริษทั ในพื้นท่ีจงัหวดั ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  โดยมีการ
พฒันาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้บริษทั สามารถบริหารจดัการน ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบ SCADA เป็นระบบควบคุมและประมวลผลระยะไกล   โดยใช้การท างานของอุปกรณ์ Programmable 
Logic Controller (PLC) ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารขอ้มูลหลายแบบ เช่น Fiber Optic, Wireless 
Network, โทรศพัท์ , GPRS , ADSL และ 3G  เป็นตน้  นอกจากน้ี ยงัสามารถรายงานถึงสถานะของระบบ ณ 
จุดใดจุดหน่ึง และ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Real Time) ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทั สามารถใช้ขอ้มูลเหล่าน้ี ในการ
ควบคุมระบบการสูบจ่ายน ้าไดอ้ยา่งแม่นย  า และลดค่าใชจ่้ายในดา้นบุคลากรท่ีใชใ้นการควบคุมการสูบส่งน ้า 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไดร้วมศูนยค์วบคุมการท างานหลกัของระบบ SCADA  ไวท่ี้สถานีรับน ้ ามาบตาพุด 
เรียกว่า Control Center เพื่อใช้เป็นศูนยก์ลางในการควบคุมการท างานของสถานีลูกข่าย (Slave Station)  ท่ี
ติดตั้งอยูต่ามจุดต่างๆ เช่น สถานีสูบน ้า สถานียกระดบัน ้ า จุดรับน ้ าของลูกคา้ เป็นตน้  ภายในสถานีลูกข่ายจะ
มีอุปกรณ์ควบคุมซ่ึงรับสัญญาณข้อมูลจากอุปกรณ์มาตรวดั   เช่น มาตรวดัปริมาณน ้ า (Flow Meter) การ



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 ประจ าปี 2558     
 

      ส่วนท่ี 1 หนา้ 49 

 
 

ตรวจวดัความดัน (Pressure Meter) การตรวจวดัอุณหภูมิ (Temperature Meter) และเคร่ืองตรวจจับต่างๆ 
(Sensor) ขอ้มูลหลกัท่ีไดจ้ากอุปกรณ์ควบคุมขา้งตน้จะแสดงผลบนจอแสดงภาพขนาดใหญ่  ส่วนขอ้มูลใน
รายละเอียดจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงติดตั้งไวภ้ายในศูนยค์วบคุม   ขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการควบคุมการ
สูบส่งน ้ า เช่น ปริมาณการไหลของน ้ า ความดนัน ้ า รวมทั้งอุณหภูมิของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร จะถูกแปลง
เป็นสัญญาณผา่นระบบส่ือสารไปยงัศูนยค์วบคุมการท างาน และแปลงสัญญาณส่งต่อไปยงัคอมพิวเตอร์  เพื่อ
ประมวลผลไปใชใ้นการควบคุมระบบสูบส่งน ้าของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้พฒันาระบบ SCADA แบบรวมศูนย์  ให้เช่ือมโยงระบบ SCADA ในพื้นท่ี
ปฏิบติัการทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  สามารถควบคุมและเฝ้าระวงั (Control & Monitor) ระบบสูบส่งน ้ าของพื้นท่ี
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ไดจ้ากส านกังานใหญ่ กทม. และส านกังานมาบตาพุด  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ศูนยค์วบคุมไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารและการจดัการ  โดยวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัสภาวะการท างานของ
ระบบควบคุมท่ีติดตั้งอยูท่ี่สถานีลูกข่าย และศึกษาพฤติกรรมการใชน้ ้ าของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อน ามา
ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆ ในกระบวนการสูบส่งน ้าท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    

ในดา้นการส่ือสารขอ้มูลส าหรับระบบ SCADA นั้น  บริษทั ไดเ้ล็งเห็นวา่ ปัจจุบนัระบบส่ือสาร 3G 
สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติัการของบริษทั ไดอ้ย่างทัว่ถึง  และมีความมัน่คงในการให้บริการ
มากข้ึน  จึงไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนระบบส่ือสารเดิมของสถานีลูกข่ายใหเ้ป็นระบบ 3G จ านวน 30 สถานี 

ในอนาคตบริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะพฒันาระบบความปลอดภยัของเครือข่าย Ethernet ท่ีใช้ในงาน
ระบบ SCADA  โดยเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากภายนอก (Firewall)  และจ าแนกหมายเลข
เครือข่าย (Network ID) เพื่อป้องกันการบุกรุกเครือข่ายระบบ SCADA ผ่านช่องทางจากภายนอกเข้ามายงั
เครือข่ายภายใน  และมีการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานระบบ SCADA และเครือข่าย Ethernet  ก่อนเข้าถึง
ขอ้มูลทุกคร้ัง 
15.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย และ
บริษทั ไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด  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 
15.4 โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 

1) โครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบคลองทับมา เพื่อเพิ่มแหล่งน ้ าต้นทุนของบริษทัฯ รองรับความ
ตอ้งการใชน้ ้าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง โดยสามารถน าน ้ามาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 47 ลา้น ลบ.ม./
ปี ใชเ้งินลงทุนประมาณ 2,203 ลา้นบาทก าหนดแลว้เสร็จเดือนธันวาคม 2558 และ และเน่ืองจากเกิดอุทกภยั
ข้ึนในพื้นท่ีซ่ึงบริษทัฯจ าเป็นตอ้งแกไ้ขแบบสถานีสูบน ้ า เพื่อยกระดบัผนงัโรงสูบและพื้นห้องไฟฟ้าให้พน้
จากระดบัน ้ าท่วมสูงสุด จึงจ าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง   คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฏาคม 
2559  
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2) โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้ าดิบอ่างเก็บน ้ าประแสร์ – อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล เพื่อเพิ่มแหล่ง
น ้าตน้ทุนของบริษทัจากอ่างเก็บน ้ าประแสร์ รองรับความตอ้งการใชน้ ้ าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง และปลวก
แดง-บ่อวิน โดยสามารถส่งน ้ าได้ปีละ 70 ลา้น ลบ.ม. ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,835 ล้านบาท คาดว่าจะแล้ว
เสร็จตามสัญญาในเดือนกนัยายน 2559 

3) โครงการก่อสร้างท่อส่งน ้าดิบหนองปลาไหล-หนองคอ้ เส้นท่ี 2 เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการจ่ายน ้า
ใหก้บัผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวนิ และรองรับการใชน้ ้าของโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยใชเ้งินลงทุน
ประมาณ 407 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสร็จตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2559 

4) ด าเนินโครงการก่อสร้างท่อส่งน ้าดิบจากแหล่งน ้าเอกชน จงัหวดัชลบุรี ชลบุรี (ก่อสร้างสถานีสูบ
ส่งน ้าเพิ่มแรงดนั) เพื่อรองรับการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ในระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มความมัน่คงใหแ้ก่แหล่งน ้า
มากข้ึนโดยรับซ้ือน ้าจากแหล่งน ้าเอกชน โดยใชว้งเงินลงทุนรวมประมาณ 202 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสร็จ
ตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2559 
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
 

              บริษทัฯ ตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อนัอาจเกิดข้ึน จึงมีการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ
ต่อธุรกิจ ตลอดจนจดัเตรียมแผนบริหารความเส่ียง เพื่อรองรับเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
สม ่าเสมอ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดนโยบาย และ
ก ากบัดูแลความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัส าหรับกลุ่มบริษทัฯ (Corporate Risks) โดยทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมิน
ความเส่ียง และติดตามความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองทุกปี สรุปปัจจยัความเส่ียงปี 
2558 ท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
 
3.1 ความเส่ียงด้านแหล่งน า้ และระบบสูบส่ง 
1) ปริมาณน า้ต้นทุนไม่เพยีงพอ   

ด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญท่ีมีก าลังแรงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนในช่วงเดือน
มิถุนายน – กนัยายน 2558 ท  าให้มีปริมาณต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอยา่งมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีชลบุรีและฉะเชิงเทรา ซ่ึง
บริษทัฯ ไดมี้การเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออกอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะสถานการณ์น ้ าอ่าง
เก็บน ้ าบางพระและอ่างเก็บน ้ าหนองคอ้พื้นท่ีชลบุรีและฉะเชิงเทรา  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินมาตรการต่างๆ 
เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาภยัแลง้หลายมาตรการ โดยมาตรการหลกั คือ 1) การผนัน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าประแสร์
มายงัอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลให้มีปริมาณน ้ าเพียงพอต่อการส่งจ่ายไปยงัพื้นท่ีระยอง บ่อวิน-ปลวกแดง และ
ชลบุรี 2) การเร่งรัดโครงการวางท่อส่งน ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้ เส้นท่ี 2 ให้สามารถผนัน ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหลมายงัพื้นท่ีชลบุรีไดม้ากข้ึน และ 3) ไดเ้ตรียมการจดัซ้ือน ้าดิบเพิ่มเติมจากบ่อดินเอกชนในพื้นท่ี
ชลบุรีเพื่อเสริมปริมาณน ้ าตน้ทุนในพื้นท่ีชลบุรีและฉะเชิงเทรา นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินมาตรการต่างๆ
เพิ่มเติมทั้งในส่วนของการปรับปรุงสระส ารองส านักบก การประสานงานกบักรมชลประทานและผูใ้ช้น ้ า
อยา่งใกลชิ้ด เพื่อวางแผนการใชน้ ้ าและการส่งน ้ าไดอ้ยา่งเพียงพอ ดว้ยมาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ท่ี
ด าเนินการขา้งตน้ จะส่งผลให้ปริมาณน ้ าตน้ทุนเพียงพอต่อความตอ้งการ และผูใ้ช้น ้ าเกิดความมัน่ใจและ
เช่ือมัน่วา่บริษทัฯ สามารถจดัหาน ้าดิบใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ าอยูเ่สมอ 
2) ความเสียหายต่อระบบท่อส่งน า้  

บริษทัฯ ด าเนินการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั ตรวจสอบระบบท่อส่งน ้า และซ่อมบ ารุงตามแผนงานอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง ไม่เกิดความ
เสียหายระหวา่งการใชง้าน รวมทั้งจดัท าประกนัทรัพยสิ์นกบับริษทัประกนัภยั เพื่อรับผิดชอบความเสียหายท่ี
อาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกเส้นท่อ โดยไดป้ระกนัภยัแบบการประกนัความเส่ียงทุกชนิด 
(All Risk Insurance) ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และความเสียหายท่ีเกิดจากธุรกิจ
หยดุชะงกั เพื่อชดเชยการสูญเสียรายไดห้ากท่อส่งน ้าเกิดความเสียหายและบริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายน ้าได ้
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3.2 ความเส่ียงทีอ่าจส่งผลให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 
1) การหยุดจ่ายน า้เน่ืองจากไฟฟ้าขัดข้อง  

บริษทัฯ ด าเนินการสูบจ่ายน ้ าให้แก่ลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง การมีแหล่งน ้ าส ารอง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นใน
ยามฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟฟ้าดับ กรณีซ่อมบ ารุงหรือประสานแนวท่อจ่ายน ้ าใหม่ เป็นตน้ ในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน บริษทัฯ จึงตอ้งมีน ้ าส ารองจากสระส ารองในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อส่งน ้ าดิบทดแทนให้ลูกคา้ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ี
มีไฟฟ้าขดัขอ้งหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถรับบริการได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ มีแหล่งน ้ า
ส ารองความจุรวม 336,000  ลูกบาศกเ์มตร สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีระยองไดไ้ม่ต ่ากวา่ 20 ชัว่โมง 
2) ธุรกจิหยุดชะงักเน่ืองจากภัยพบิัติ  

ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ เช่น น ้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ดินถล่ม หรือกรณีการก่อการร้ายและ
วนิาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล และการชุมนุมท่ีเกิดจากกลุ่มผูก่้อความไม่สงบ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผน
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และซ้อมแผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี  ในปี 
2558 ไดด้ าเนินการซ้อมตามแผนดงักล่าวแลว้เสร็จในเดือนธันวาคม 2558  โดยการฝึกซ้อมแบบ Partial (การ
มีส่วนร่วม) และจ าลองการเข้าปฏิบัติงานท่ีท างานส ารอง (Alternate Site) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
พนักงานทุกคน นอกจากน้ียงัได้จดัเตรียมอุปกรณ์ สถานท่ี ทรัพยากรท่ีใช้ในการฟ้ืนคืนงานท่ีส าคญัให้
สอดคลอ้งตามสถานการณ์ (Scenario) ท่ีก าหนดข้ึน  

 
3.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 
1) ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินกู้  

จากสถานะการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเขม้แข็ง และอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีต ่า บริษทัฯ จึงพิจารณา
ด าเนินโครงการลงทุนต่างๆ ดว้ยวงเงินสินเช่ือระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  รวมถึงการออกเสนอขายหุ้นกู้
เป็นหลกั ตลอดจนควบคุมตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ อยา่งระมดัระวงั ทั้งน้ีในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้รับลด
ตน้ทุนทางการเงินเพื่อการบริหารหน้ีระยะยาว ดว้ยการรีไฟแนนซ์สินเช่ือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท าให้
สามารถประหยดัดอกเบ้ียเงินกูไ้ดป้ระมาณ 100 ลา้นบาท ตลอดอายุสัญญาเงินกู้   นอกจากน้ีบริษทัไดเ้พิ่ม
สัดส่วนเงินกูท่ี้มีเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีตน้ทุนดอกเบ้ียจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต  

  
3.4 ความเส่ียงจากการต่อต้านจากชุมชนในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ 

ในแต่ละปี บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งใชน้ ้าดิบจากแหล่งน ้าในภาคตะวนัออกในปริมาณมาก จึงอาจส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ รวมถึงความไม่เขา้ใจของชุมชนต่อการใชน้ ้ าของบริษทัฯได ้บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจดัสรร
เงินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ส าหรับการพฒันาส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชนในพื้นท่ีบริการ โดยมุ่งสร้าง
สัมพนัธภาพอนัดี ส่งเสริมทศันคติท่ีดีกบัชุมชน สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ฯ โดยการสนับสนุนโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน และสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ มีน ้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
และเกษตรกรรมอยา่งพอเพียง เช่น โครงการประปาชุมชนตามแนวเส้นท่อในพื้นท่ีโครงการวางท่อเช่ือมอ่าง
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เก็บน ้ าประแสร์-หนองปลาไหล โครงการเครือข่ายอีสทว์อเตอร์รักษน์ ้ า โครงการเพาะกลา้นอ้ย ร้อยผืนป่าภาค
ตะวนัออก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสทว์อเตอร์ นอกจากน้ียงัไดส้นบัสนุนเงินทุนการศึกษาเพื่อหลกัสูตร
การอบรมคอมพิวเตอร์แก่คนพิการให้แก่ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรามาอยา่งต่อเน่ือง เป็น
ตน้ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

4.1.1 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 (งบการเงินรวม) มีรายละเอียดแสดงในตาราง
ท่ี 4.1.1 (1)  
 

ตารางที ่4.1.1 (1) ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2558 
สินทรัพย์ มูลค่า (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 495.94 

โรงสูบน ้ า 1,520.87 

อาคาร 525.27 

ส่วนปรับปรุง อาคาร และอาคารเช่า 284.44 

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 9,364.36 

อุปกรณ์ส านกังาน 337.49 

ยานพาหนะ 1.20 

งานระหวา่งก่อสร้าง 4,075.06 

รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ราคาทุน) 16,604.63 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,338.65) 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ 13,265.98 

 

ทั้งน้ี ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์หลกัท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีรายละเอียด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 
ทรัพย์สินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 แสดงในตารางที ่4.1.1 (2) – 4.1.1 (6) 
ตารางที ่4.1.1 (2) รายการสินทรัพย์ประเภททีด่ิน 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พื้นที ่

ไร่-งาน-
ตร.ว. 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
ภาระ
ผูกพนั 

โ ค ร ง ก า ร 

ฉะเชิงเทรา 

-   ต .คลองเข่ือน

ก่ิ ง   อ .ค ล อ ง

เขื่อน (บางคลา้)   

จ .ฉ ะ เชิ ง เท ร า 

(จ า น ว น  20 

263-0-94 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ือใช้ก่อสร้างเป็นอาคารสูบ

น ้ าและสระพักน ้ าดิบส าหรับ

โครงการฉะเชิงเทรา 

ไม่ มีภาระ

ผกูพนั 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พื้นที ่

ไร่-งาน-
ตร.ว. 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
ภาระ
ผูกพนั 

แปลง) 

 -  ต .บ า ง ข วั ญ  

(สามประทวน) อ.

เ มื อ ง  

จ . ฉ ะ เ ชิ ง เท ร า 

(จ านวน 4 แปลง) 

13-3-66 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ื อ ใช้ ก่ อส ร้ าง เป็ น สถานี

ยกระดับน ้ าส าหรับโครงการ

ฉะเชิงเทรา 

 

ไม่ มีภาระ

ผกูพนั 

โ ค ร ง ก า ร 

ฉ ะ เ ชิ ง เท ร า 

(ต่อ) 

-   ต.หนองจอก  

อ.บา้นโพธ์ิ  

จ.ฉะเชิงเทรา 

(จ านวน 2 แปลง) 

10-0-00 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ือใชติ้ดตั้งระบบรับและจ่าย

น ้ าบริเวณบางปะกง 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

 -   ต.หนา้เมือง อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

(จ านวน 1 แปลง) 

0-1-66 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ือใช้วางท่อน ้ าผ่านเข้าเขต

การรถไฟฉะเชิงเทรา 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

โครงการแหล่ง

น ้ าส ารองพ้ืนท่ี

ฉะเชิงเทรา 

-   ต.ส านกับก  

อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 

189-5-85 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ือใช้เป็นสระส ารองพ้ืน ท่ี

ฉะเชิงเทรา 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

โครงการสถานี

สูบน ้ า 

-   ถ.มอเตอร์เวย ์

อ.บางปะกง   

จ.ฉะเชิงเทรา 

37-3-46 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ือใช้ก่อสร้างเป็นอาคารสูบ

น ้ าส าหรับโครงการบางปะกง-

ชลบุรี 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

โครงการสระ

พักน ้ าท่ีหนอง

คอ้ 

-   ต.หนองขาม 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 

19-2-10 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ือใช้ในการก่อสร้างสระพกั

น ้ าเสน้ท่อหนองปลาไหล-หนอง

คอ้ 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

โครงการ

ส านกังานใหญ่ 

กรุงเทพฯ 

-   ต.ลาดยาว 

อ.บางซ่ือ 

กรุงเทพฯ 

 

1-2-48 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพื่ อใช้ในการเป็น ท่ี ตั้ งของ

อาคารส านกังานใหญ่ 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

โครงการสระ -   ต.หนองละลอก 150-2-30.1 บริษทัเป็นเจา้ของ -เพ่ือใช้ในการก่อสร้างสระพัก ไม่มีภาระ
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พื้นที ่

ไร่-งาน-
ตร.ว. 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
ภาระ
ผูกพนั 

มาบข่า อ.บา้นค่าย 

จ.ระยอง 

น ้ าเส้นท่อ หนองปลาไหล-มาบ

ตาพตุ 

ผกูพนั 

โครงการ  Reg 

well 

-   ต.สุรศกัด์ิ 

อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 

 

3-0-0 บริษทัเป็นเจา้ของ -  เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างสระพกั

น ้ าเสน้ท่อหนองปลาไหล-หนอง

คอ้ 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

โครงการสถานี

สูบน ้ าระยอง 

-   ต.เชิงเนิน 

อ.เมืองระยอง 

จ.ระยอง (ท่ีดิน

แม่น ้ าระยอง) 

3-3-62.5 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ื อใช้ในการก่อส ร้างเป็ น

อาคารสูบน ้ าส าหรับจ่ายน ้ าไปยงั

เส้นท่อหนองปลาไหล-มาบตา

พดุ 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

โ ค ร ง ก า ร

ก่อสร้างวางท่อ

ส่ งน ้ า ดิ บ อ่ าง

เก็บน ้ าประแสร์ 

- อ่ า ง เก็ บ น ้ า

หนองปลาไหล 

-   ต.หนองไร่ 

อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 

3-0-0 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ื อใช้ในการก่อส ร้างเป็ น

อาคารสูบน ้ าส าหรับจ่ายน ้ าไปยงั

เส้นท่อประแสร์ – หนองปลา

ไหล 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

โ ค ร ง ก า ร

ก่อสร้างท่อส่ง

น ้ า ดิ บ จ า ก

แ ห ล่ ง น ้ า

เอกชน จังหวดั

ชลบุรี 

-   ต.ส านกับก  

อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 

4-3-49 บริษทัเป็นเจา้ของ - เพ่ื อใช้ในการก่อส ร้างเป็ น

อาคารสูบน ้ า ส าหรับสูบส่งน ้ า

เพ่ิมแรงดนั 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 
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ตารางที ่4.1.1 (3)  รายการสินทรัพย์ประเภทอาคาร 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
วตัถุประสงค์ของการ

ถือครอง 
ภาระผูกพนั 

อาคารส านกังานใหญ่ แ ข ว ง จ อ ม พ ล  เข ต

จตุจกัร กรุงเทพฯ 

บริษทัเป็นเจา้ของ อาคารส านกังานใหญ่ ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคาร ,ส่วนปรับปรุง

และป้าย 

อาคารอเนกประสงค์

,ส ถ านี สู บ น ้ าด อ ก

กราย 

บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงและป้าย สถานีสูบน ้ าหนองปลา

ไหล โรงสูบท่ี 1 

บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารโรงสูบ สถานีสูบน ้ าหนองปลา

ไหล โรงสูบท่ี 2 

บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” สถานีสูบน ้ าหนองปลา

ไหล โรงสูบท่ี 3 

บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” สถานีสูบน ้ าฉะเชิงเทรา บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” สถานีสูบน ้ าบางพระ บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” สถานีสูบน ้ าบางปะกง บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคาร ,ส่วนปรับปรุง

และป้าย 

สถานีรับน ้ ามาบตาพดุ บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารและป้าย สถานีรับน ้ าแหลมฉบงั บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารส านกังาน ส ถ า นี ย ก ร ะ ดั บ น ้ า

ฉะเชิงเทรา 

บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

อ่ืนๆ  บริษทัเป็นเจา้ของ เพื่อการปฏิบติังานสูบ-

ส่งน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 
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ตารางที ่4.1.1 (4) เคร่ืองสูบน ้า   ท่อส่งน า้   สระพกัน า้และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของการถือ

ครอง 
ภาระผูกพนั 

พื้นทีร่ะยอง 
เคร่ืองสูบน ้ า 

 
- สถานีสูบน ้ าหนองปลา
ไหล 1 

 
บริษทัเป็น
เจา้ของ 

 
- ใช้ในการสูบน ้ าดิบจาก
สถานีBooster Pump เพื่ อ
สูบต่อไปยัง พ้ืน ท่ีปลวก
แดง-บ่อวนิ 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าหนองปลา
ไหล 2 

บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใชใ้นการสูบน ้ าดิบจากอ่าง
เก็บน ้ าหนองปลาไหลไป
ยงัมาบตาพดุ  

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าหนองปลา
ไหล 3 

บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใชใ้นการสูบน ้ าดิบจากอ่าง
เก็บน ้ าหนองปลาไหลไป
ยงัมาบตาพดุ  

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าเพ่ิมแรงดนั บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใชใ้นการสูบน ้ าดิบจากอ่าง
เก็บน ้ าหนองปลาไหลไป
ยงัพ้ืนท่ีปลวกแดง-บ่อวนิ 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าดอกกราย บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใชใ้นการสูบน ้ าดิบจากอ่าง
เก็บน ้ าดอกกรายไปยงัมาบ
ตาพดุ  

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ ามาบตาพดุ บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใชใ้นการสูบน ้ าดิบจากมาบ
ตาพดุไปยงัสตัหีบ 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - ส ถ า นี สู บ น ้ า แ ม่ น ้ า
ระยอง 

บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใช้ในการสูบน ้ าดิบจาก
แม่น ้ าระยองไปยงัมาบตา
พดุ  

ไม่มีภาระผกูพนั 

พื้นทีฉ่ะเชิงเทรา- 
เคร่ืองสูบน ้ า 

ชลบุรี 
- สถานีสูบน ้ าคลองเข่ือน 

 
บริษทัเป็น
เจา้ของ 

 
- ใช้ในการสูบน ้ าดิบจาก
แม่น ้ าบางปะกงไปยงัพ้ืนท่ี
ฉะเชิงเทรา  

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าสระส ารอง บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใช้ในการสูบน ้ าดิบจาก
แม่น ้ าบางปะกงไปยงัพ้ืนท่ี
ฉะเชิงเทรา 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าส านกับก บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใช้ในการสูบน ้ าดิบจาก
ส านักบกจ่ายไปยังพ้ืน ท่ี
ฉะเชิงเทรา  

ไม่มีภาระผกูพนั 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของการถือ

ครอง 
ภาระผูกพนั 

เคร่ืองสูบน ้ า - สถานีสูบน ้ าสวนสน บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใช้ในการสูบน ้ าดิบจาก
คลองนครเน่ืองเขตไปยัง
พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าหนองคอ้ บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใชใ้นการสูบน ้ าดิบจากอ่าง
เก็บน ้ าหนองคอ้ไปยงัแหลม
ฉบงั-พทัยา  

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าบางปะกง บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใช้ในการสูบน ้ าดิบจาก
แม่น ้ าบางปะกง เพ่ือส่งจ่าย
ใหผู้ใ้ชน้ ้ าในพ้ืนท่ีชลบุรี-อ่าง
เก็บน ้ าบางพระและพ้ืน ท่ี
ฉะเชิงเทรา 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าแรงต ่า บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใช้ในการสูบน ้ าดิบจาก
แม่น ้ าบ างปะกงส่งต่ อให้
สถานีสูบน ้ าบางปะกง 

ไม่มีภาระผกูพนั 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าบางพระ 2 บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใชใ้นการสูบน ้ าดิบจากอ่าง
เก็บน ้ าบางพระไปยงัลูกค้า
พ้ืนท่ีชลบุรี 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 
 

“---------------” - สถานีสูบน ้ าหนองคอ้ บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ใชใ้นการสูบน ้ าดิบจากอ่าง
เก็บน ้ าหนองคอ้ไปพ้ืนท่ีบ่อ
วนิ-ปลวกแดง 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 
 

ท่อส่งน ้ า - แนวท่อหนองปลาไหล
ถึงมาบตาพุด (สถานีสูบ
น ้ าหนองปลาไหล โรง
สูบท่ี 2) 
- แนวท่อหนองปลาไหล
ถึงมาบตาพุด (สถานีสูบ
น ้ าหนองปลาไหล โรง
สูบท่ี 3) 
- แนวท่อ เช่ือมต่อจาก
แนวท่อหนองปลาไหล-
หนองค้อ ไปยงัแนวท่อ
หนองคอ้ – แหลมฉบงั 

บริษทัเป็น
เจา้ของ 

 

- ใช้ในการส่งน ้ าดิบท่ีสูบมา
จากอ่างเก็บน ้ าหนองปลา
ไหลไปยงัปลายทางท่ีมาบตา
พดุ 
- ใช้ในการส่งน ้ าดิบท่ีสูบมา
จากอ่างเก็บน ้ าหนองปลา
ไหลไปยงัปลายทางท่ีมาบตา
พดุ 
- ใชใ้นการส่งน ้ าดิบเช่ือมต่อ
จากแนวท่อหนองปลาไหล-
หนองค้อ  ไป ยังแน ว ท่ อ
หนองคอ้– แหลมฉบงั 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของการถือ

ครอง 
ภาระผูกพนั 

- แนวท่อฉะเชิงเทรา – 
บางปะกง – ชลบุรี 
(By-Pass) 
 
-แนวท่อแม่น ้ าระยอง-
มาบข่า 

- ใชใ้นการรับน ้ าดิบท่ีสูบจาก
แ ม่ น ้ าบ า งป ะ ก ง  ไ ป ยั ง
ฉะเชิงเทรา – บางปะกง – 
ชลบุรี 
- ใชใ้นการรับน ้ าดิบท่ีสูบจาก
แม่น ้ าระยองไปเช่ือมกบัแนว
ท่อหนองปลาไหล-มาบตา
พดุ 

 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 
 

 -แนวท่อส่งน ้ าบางพระ  - ใชใ้นการรับน ้ าดิบท่ีสูบจาก
อ่างเก็บน ้ าบางพระไปเช่ือม
กบัแนวท่อหนองคอ้-แหลม
ฉบงั 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 -แ น ว ท่ อ ส่ ง น ้ า  NK-
Bypass 2 

 -ใชใ้นการรับน ้ าดิบท่ีสูบจาก
แนวท่ อหนองปลาไหล -
หนองคอ้ไปเช่ือมกบัแนวท่อ
หนองคอ้-แหลมฉบงั 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 - แนวท่อส่งน ้ าอ่างหนอง
คอ้ฯ –ประปาศรีราชา 
 
-แนวท่อส่งน ้ าบางปะกง - 
ชลบุรี 

 -ใชใ้นการรับน ้ าดิบท่ีสูบจาก
แนวท่อหนองคอ้-แหลมฉบงั
ไปจ่ายใหป้ระปาศรีราชา 
- ใช้ในการเพ่ิมเสถียรภาพ
การส่งน ้ าดิบแนวท่อบางปะ
กง – ชลบุ รี  ซ่ึงถือเป็น ท่อ
ส ารองวางคู่ขนานกบัแนวท่อ
บางปะกง – ชลบุรีเดิม 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 

สระพกัน ้ า - พ้ืนท่ี จ. ระยอง – ชลบุรี บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ประเมินผลการสูบจ่ายน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

  ต. มาบข่า  - เป็นแหล่งน ้ าส ารอง (จ่าย
ให้ลูกค้าพ้ืนท่ีมาบตาพุด – 
สตัหีบ) 

ไม่มีภาระผกูพนั 

  ต . หนองขาม 
(หุบบอน) 

 - เป็นแหล่งน ้ าส ารอง (จ่าย
ให้ลูกคา้พ้ืนท่ีชลบุรี – ปลวก

ไม่มีภาระผกูพนั 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของการถือ

ครอง 
ภาระผูกพนั 

 แดง – บ่อวนิ) 
 -พ้ืน ท่ี  จ. ฉะเชิงเทรา – 

ชลบุรี 
บริษทัเป็น
เจา้ของ 

 ไม่มีภาระผกูพนั 

  ต. คลองเข่ือน  - เป็นแหล่งน ้ าส ารอง (จ่าย
ใหลู้กคา้ฉะเชิงเทรา) 

ไม่มีภาระผกูพนั 

  ต. ส านกับก  - เป็นแหล่งน ้ าส ารอง (จ่าย
ใหลู้กคา้ฉะเชิงเทรา) 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 

ระบบ SCADA - พ้ื น ท่ี ป ฏิ บั ติ ก าร  จ .
ระยอง ,ฉะเชิงเทราและ
ชลบุรี 

บริษทัเป็น
เจา้ของ 

- ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ประเมินผลการสูบจ่ายน ้ า 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากสิทธิการเช่าจากสัญญาการบริหารและด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้ า

สายหลกัในภาคตะวนัออก ท่ีท ากบักระทรวงการคลงั โดยสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดินและอาคารท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
สิทธิการเช่าจากสัญญาดังกล่าวเม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาฯ จะต้องส่งมอบคืนแก่กรมธนารักษ์ ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.1.1 (2) - 4.1.1 (6) 

 

ตารางที ่4.1.1 (5) รายการสินทรัพย์จากสิทธิสัญญาเช่าฯ ประเภททีด่ิน 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พื้นที ่

ไร่-งาน-ตร.ว. 

วตัถุประสงค์ของการ

ถือครอง 
ภาระผูกพนั 

โครงการดอกกราย-
มาบตาพดุ 

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

16-3-60 
4-3-92 

17-2-11 

เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานของระบบ
ท่ อ ส่ งน ้ า ส าย  ด อ ก
กราย-มาบตาพดุ ไม่มีภาระผกูพนั 

โครงการมาบตาพดุ-สตั
หีบ 

-ส ถ า นี ย ก ร ะ ดั บ น ้ า 
(มาบตาพดุ  
จ.ระยอง) 
- สถานีรับน ้ าสตัหีบ   
(จ.ชลบุรี) 

3-3-11 
14-2-54 

เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานของระบบ
ท่อส่งน ้ าสายมาบตา
พดุ-สตัหีบ 

ไม่มีภาระผกูพนั 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 ประจ าปี 2558     
 

      ส่วนท่ี 1 หนา้ 62 

 
 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พื้นที ่

ไร่-งาน-ตร.ว. 

วตัถุประสงค์ของการ

ถือครอง 
ภาระผูกพนั 

โครงการหนองคอ้-
แหลมฉบงั 

-บริเวณขอบอ่างเก็บน ้ า
หนองคอ้และสถานีรับ
น ้ าแหลมฉบงั  
 (จ.ชลบุรี) 

14-2-84 เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานของระบบ
ท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-
แหลมฉบงั 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 

 

ตารางที ่4.1.1 (6) รายการสินทรัพย์จากสิทธิการเช่าฯ ประเภทอาคาร 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
ขนาด 

(ตร.ม.) 

วตัถุประสงค์ของการ

ถือครอง 
ภาระผูกพนั 

โครงการดอกกราย-มาบตาพุด     

- ส่ิงปลูกสร้าง (โรงสูบน ้ า โรงไฟฟ้า 

ส านกังาน บา้นพกั สะพาน ฯลฯ) 

- สถานีสูบน ้ าดอกกราย   

(จ.ระยอง) 

3,854.25 เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร

ด าเนินงานของระบบ

ท่ อ ส่ งน ้ าส ายดอก

กราย-มาบตาพดุ 

ไม่มีภาระผกูพนั 

- ส่ิงปลูกสร้าง (ถงัยกระดบัน ้ า 

บา้นพกั ฯลฯ) 

- สถานียกระดบัน ้ า (ต.มาบข่า 

จ.ระยอง) 

354.00  ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 

- ส่ิงปลูกสร้าง (ส านกังาน บ่อรับน ้ า

ดิบ สระพกัน ้ าดิบ ฯลฯ) 

- สถานีรับน ้ ามาบตาพดุ  

(มาบตาพดุ จ.ระยอง) 

12,833.55  

 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 

โครงการมาบตาพุด-สัตหีบ     

- ส่ิงปลูกสร้าง (สถานีไฟฟ้าย่อย ถงั

น ้ ายกระดบั ฯลฯ) 

- สถานียกระดบัน ้ า (มาบตาพุด 

จ.ระยอง) 

233.55 เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร

ด าเนินงานของระบบ

ท่อส่งน ้ าสายมาบตา

พดุ-สตัหีบ 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 

โครงการมาบตาพุด-สัตหีบ(ต่อ) 

- ส่ิงปลูกสร้าง (บา้นพกัพนกังาน บ่อ

รับน ้ าดิบ สระรับน ้ าดิบ ฯลฯ) 

 

- สถานีรับน ้ าสตัหีบ  

 (จ.ชลบุรี) 

 

 

4,370.25 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 

โครงการหนองค้อ-แหลมฉบัง     

- ส่ิงปลูกสร้าง (บ่อรับน ้ า ฯลฯ) - บริเวณขอบอ่างเก็บน ้ าหนอง

ค้อ และสถานี รับน ้ าแหลม

ฉบงั   (จ.ชลบุรี) 

231.25 เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร

ด าเนินงานของระบบ

ท่อส่งน ้ าสายหนอง

คอ้-แหลมฉบงั 

ไม่มีภาระผกูพนั 
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ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทย่อย  ณ 31 ธันวาคม 2558 แสดงในตารางที ่4.1.1 (7) – 4.1.1 (8)  

ตารางที ่4.1.1 (7) ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2558 (หลงัปรับ TFRIC12) 
สินทรัพย์ มูลค่า (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 100.34 
โรงสูบน ้ า 68.66 
อาคาร - 
ส่วนปรับปรุง อาคาร และอาคารเช่า 11.35 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 49.64 
อุปกรณ์ส านกังาน 34.53 
ยานพาหนะ 0.11 
งานระหวา่งก่อสร้าง 0.54 
รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ราคาทุน) 265.17 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (80.50) 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ 184.67 

 

ทั้ งน้ี ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์หลักท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัทย่อย มีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ดงัแสดงในตารางท่ี  4.1.1 (8) – 4.1.1 (9)  

 
ตารางที ่4.1.1 (7) รายการสินทรัพย์ประเภททีด่ิน 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พื้นที ่

ไร่-งาน-
ตร.ว. 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของการถือ
ครอง 

ภาระผูกพนั 

กิจการประปา 

สมุย 

ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมุย จ.

สุราษฎร์ธานี 

5-1-60.2 กลุ่มบริษทั

ยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพ่ือประกอบธุรกิจ

น ้ าประปา 

ไม่มีภาระผกูพนั 

กิจการประปา  

สตัหีบ 

ต.นาจอมเทียน อ.สตั

หีบ จ.ชลบุรี 

0-3-0 กลุ่มบริษทั

ยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพ่ือประกอบธุรกิจ

น ้ าประปา 

ไม่มีภาระผกูพนั 

กิจการประปา

ราชบุรี 

ต.พงสวาย อ.เมือง

ราชบุรี จ.ราชบุรี 

8-0-26 กลุ่มบริษทั

ยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพ่ือประกอบธุรกิจ

น ้ าประปา 

ไม่มีภาระผกูพนั 
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สินทรัพย์ ทีต่ั้ง 
พื้นที ่

ไร่-งาน-
ตร.ว. 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของการถือ
ครอง 

ภาระผูกพนั 

กิจการประปา

ราชบุรี 

ต.แพงพวย  อ.เมือง

ราชบุรี จ.ราชบุรี 

13-2-70 กลุ่มบริษทั

ยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพ่ือประกอบธุรกิจ

น ้ าประปา 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 

ตารางที ่4.1.1 (8) รายการสินทรัพย์ประเภทอาคาร 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์ของการถือครอง ภาระผูกพนั 

กิจการประปาสตัหีบ ต าบลสตัหีบ อ าเภอ

สตัหีบ  

จ.ชลบุรี 

กลุ่มบริษทัยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพ่ือประกอบธุรกิจน ้ าประปา ไม่มีภาระผกูพนั 

กิจการประปาบ่อวนิ ต าบลบ่อวนิ อ าเภอ

ศรีราชา  

จ.ชลบุรี 

กลุ่มบริษทัยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพ่ือประกอบธุรกิจน ้ าประปา ไม่มีภาระผกูพนั 

กิจการประปาระยอง ต าบลน ้ าคอก อ าเภอ

เมือง  

จ.ระยอง 

กลุ่มบริษทัยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพื่อประกอบธุรกิจน ้ าประปา ไม่มีภาระผกูพนั 

กิจการประปาหนองขาม ต าบลหนองขาม 

อ าเภอศรีราชา  

จ.ชลบุรี 

กลุ่มบริษทัยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพ่ือประกอบธุรกิจน ้ าประปา ไม่มีภาระผกูพนั 

กิจการประปาฉะเชิงเทรา  ต าบลหนา้เมือง 

อ าเภอเมือง  

จ. ฉะเชิงเทรา 

กลุ่มบริษทัยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพื่อประกอบธุรกิจน ้ าประปา ไม่มีภาระผกูพนั 

กิจการประปาบางปะกง  ต าบลบางววั อ าเภอ

บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา 

กลุ่มบริษทัยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

เพ่ือประกอบธุรกิจน ้ าประปา ไม่มีภาระผกูพนั 

 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัยอ่ยยงัมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีรับมอบจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการเขา้
รับสัมปทานในการด าเนินกิจการประปา 4 แห่ง ได้แก่ ประปาสัตหีบ  ประปาบางปะกง  ประปา
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ฉะเชิงเทรา  และประปานครสวรรค์ เพื่อใช้ในการด าเนินการตามสัญญาสัมปทานซ่ึงบริษทัจะตอ้งส่งคืน
เม่ือส้ินสุดสัญญาสัมปทาน  รายละเอียดทรัพยสิ์นดงักล่าว แสดงในตารางท่ี 4.1.1 (9) 
 
ตารางที ่4.1.1 (9) รายการทรัพย์สินหลกัรับมอบจากสัญญาสัมปทาน กปภ. 

รายการ ประปาสัตหีบ ประปาบางปะกง ประปาฉะเชิงเทรา ประปานครสวรรค์ 

ระบบท่อส่งจ่ายน ้ า / / / / 

สถานีสูบน ้ า (อาคารและเคร่ืองสูบ

น ้ า) 

/ / / / 

ระบบกรองน ้ าและผลิตน ้ าประปา / / / / 

ถงัน ้ าใสและหอถงัสูง / / / / 

สถานีเพ่ิมแรงดนั / / / / 

สินทรัพยอ่ื์น * / / / / 

* หมายเหตุ สินทรัพยอ่ื์น ประกอบดว้ย  ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า   เคร่ืองสูบน ้ าของสถานีสูบน ้ าแรงต ่า   หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงเคร่ืองสูบจ่าย 
สารเคมี   ถงัควบคุมสูบจ่ายแก๊สคลอรีน เป็นตน้ 

 
ขอ้มูลงานระหวา่งก่อสร้าง ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ  านวน 4,075.06  ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการ

หลกัไดแ้ก่ 
                                                                      หน่วย: ล้านบาท 

โครงการ มูลค่า ณ 31 ธันวาคม 2558  

ธุรกิจน ้ าดิบ 4,074.66 

ธุรกิจน ้ าประปา 0.40 

 
4.1.2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2558 

กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดจากการเขา้ค ้าประกนั อาวลั ภาระจ านองหรือการค ้าประกนัใหบุ้คคล
อ่ืน ดงัน้ี 

- กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเป็นผูค้  ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัย่อยสาม
แห่ง ในกรณีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนัให้แก่บริษทัย่อยภายในวงเงิน 200 ลา้นบาท ส าหรับ
การค ้ าประกนัหมอ้แปลงไฟฟ้า ค ้ าประกนัการผลิตและขายน ้ าประปา ประกนัสัญญาบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช้น ้ า  
(หมายเหตุ ขอ้ 35.4.2) 

- หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนัเพื่อการใชก้ระแสไฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนงัสือค ้าประกนัเก่ียวกบัการบริหารและด าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้าสายหลกัในภาค
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ตะวนัออกกบักระทรวงการคลงั หนงัสือค ้าประกนัเพื่อการปฏิบติัตามสัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาคและ
กบักรมชลประทาน และหนงัสือค ้าประกนัเพื่อประมูลโครงการของบริษทัจ านวนรวมทั้งส้ิน 187.4 ลา้นบาท 
และ 92.2 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2557 : จ  านวน 133.8 ลา้นบาท และ 83.9 ลา้นบาท ตามล าดบั) (หมายเหตุ
ขอ้ 35.4.1) 

ดังนั้ น  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัทฯ จะมีค่าเท่ ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี 
9,499,562,988 บาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้น คือ 5.71   บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีจ านวนหุ้น
ท่ีออกและเรียกช าระแลว้เท่ากบั 1,663,725,149 หุน้)  
 
4.2 ค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานและต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาสัมปทาน 
 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บสัมปทานในการด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจาก กปภ. ซ่ึงไดรั้บสิทธิ
สัมปทานภายนในระยะเวลา 15-30 ปี กลุ่มบริษทัฯ ได้แสดงขอ้มูลสรุปไวใ้นส่วนลกัษณะบริการ โดยมีค่า
สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานและตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาสัมปทานของบริษทั ยูนิเวอร์
แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) และกิจการประปาใน 3 พื้นท่ี คือ ประปาบางปะกง ประปาฉะเชิงเทรา ประปา
นครสวรรค์ ณ 31 ธันวาคม 2558 เป็นยอดสุทธิจ านวน 1,289,277,598.53 บาท ตามการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ืองขอ้ตกลงสัมปทานบริการ  
 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ 31 ธนัวาคม 2558   ดงัรายละเอียดแสดง
ในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 การลงทุนของบริษัทและบริษัทร่วม ณ 31 ธันวาคม 2558 
ช่ือบริษัท 

(บริษัทย่อย) 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน  

(บาท) 

ทุนช าระแล้ว

(บาท) 

การถือหุ้น 

% 

1. บจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ *   

(จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนเม่ือ

วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2558) 

บริหารกิจการประปาและงาน

วศิวกรรมบริการ 

510,000,000 510,000,000 100 

2. บจ.ประปาบางปะกง ** ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา 40,000,000 40,000,000 100 

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

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

5. บจ. เอก็คอมธารา **  

( เป็ น บ ริษัท ย่อ ยตั้ งแ ต่ ว ัน ท่ี  31 

สิงหาคม 2558) 

ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา 345,000,000 345,000,000 90 

หมายเหตุ * ถือหุ้นโดยบริษทั ** ถือหุน้โดยบริษทั UU 
 

สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของสินทรัพยร์วมของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

- การลงทุนในธุรกิจต่อเน่ือง ขยายฐานธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจด้านกิจการประปา เช่นธุรกิจการ
บริหารระบบท่อส่งจ่ายน ้ าเพื่อลดน ้ าสูญเสีย บริหารระบบบ าบดัน ้ าเสีย บริการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการ
จดัการน ้า เป็นตน้ 

- ธุรกิจบริการ ดา้นบริการเทคนิค และวิศวกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัฯ  ตาม
นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ  ท่ีมุ่งเนน้เป็นผูน้ าดา้น “ Water Solution ” 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยทั้ งหมด  โดยการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการผูแ้ทนของบริษทัฯ  สามารถก าหนดแนวนโยบาย
บริหารงาน  เพื่อมอบหมายแก่คณะผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยรับนโยบายไปปฏิบติัต่อไป 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ก าหนดให้คณะผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตร
มาสและรายปี ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื่อให้บริษทัฯทราบความคืบหนา้ ตลอดจน อุปสรรค ปัญหาและ
ความเส่ียงจากของการด าเนินงานวา่เป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดเป็นนโยบายไว ้
 
4.4  กรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ  

บริษทัฯ ไดท้  าประกนัความเส่ียงภยัของทรัพยสิ์นทั้งความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโดยตรง (All Risks) 
ผลกระทบอนัเกิดกบัธุรกิจหยุดชะงกัจากการเสียหายของทรัพยสิ์นของบริษทั (Business Interruption) และ
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ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) กบับริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) โดย
มีระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 
1) กรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินรับโอนจากกระทรวงการคลงั 

1. เลขทีก่รมธรรม์ 14016-114-150003092 
ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ประกันความเส่ียงภัยทั้ งปวง (All Risks Insurance) จากความ

เสียหาย  ทางกายภาพของทรัพย์สินเอาประกันอันเน่ืองมาจาก
อุบติัเหตุใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้ของ
กรมธรรมป์ระกนัเส่ียงภยัทรัพยสิ์น โดยมีวงเงินจ ากดัความรับผิด
ตลอดระยะเวลาเอาประกนัดงัน้ี 

  - ภัยน ้ าท่วม คุ้มครองรวมกันไม่ เกิน  20,000,000 บาทต่อคร้ัง  
- ภยัพายุ ภยัแผ่นดินไหว คุม้ครอง 10% ของทุนประกนัภยั ไม่เกิน 
50,000,000 บาท แต่ละสถานท่ีแต่ละภยั รวมกนัไม่เกิน 1,000,000 
บาทต่อคร้ัง  

   - ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระท าอันป่าเถ่ือนและ
เจตนาร้าย คุม้ครองรวมกนัไม่เกิน 200,000,000 บาทต่อคร้ัง 

ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  2,821,315.01  บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 2,626,237,648.31  บาท 
ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 1. ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนมาจากกระทรวงการคลงั  

รวม 2,626,237,648.31 บาท 
ผูรั้บผลประโยชน์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ  

   บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
 2. เลขทีก่รมธรรม์ 14016-114-150003630 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง ความสูญเสียทางการเงินเน่ืองจากผลก าไรท่ีลดลงจากผลกระทบ

ของอุบติัเหตุต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัซ่ึงคุม้ครองตามรายการท่ี 
เอาประกันภัย ท่ี ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา-ชลบุ รี และศูนย์
ปฏิบติัการระยอง ภายในระยะเวลา 12 เดือน ทั้งน้ี การคุม้ครองน้ีจะ
ยกเวน้ไม่คุ ้มครองความเสียหายในส่วนแรก (Deductibles) เป็น
ระยะเวลา 5 วนั 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ 429,394.21 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั  399,704,389.07 บาท 
 ผูรั้บผลประโยชน์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ  
   บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
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 3. เลขทีก่รมธรรม์ 14013-114-150000965 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อนัเกิดจากการกระท าโดย

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

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  214,856.00 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด  ไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ต่อคร้ัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 ความรับผดิชอบเองส่วนแรก 25,000.00 บ าท แรก  ส าห รับ ค วาม เสี ยห าย ต่ อท รัพ ย์ สิ น ขอ ง

 บุคคลภายนอกเท่านั้น 
 สถานท่ีตั้งทรัพยสิ์น สถานท่ีตั้ งของทรัพยสิ์นรับโอนจากกระทรวงการคลังในโครงการ

ต่างๆ 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 
 

2) สรุปกรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สินของบริษัท 
บริษัทได้ท าประกันความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย  

อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียง
ภยัทรัพยสิ์นฉบบัมาตรฐาน (GIA Form) ดงัน้ี 

 1.  เลขทีก่รมธรรม์ 14016-114-150003840 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  - ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพยท่ี์เอาประกนัอนั

เน่ืองมาจากอุบัติเหตุใดๆ ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง เง่ือนไข และ
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น ความสูญเสีย
ทางการเงินเน่ืองจากผลก าไรท่ีลดลงจากผลกระทบของอุบติัเหตุต่อ
ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัท่ีคุม้ครองตามรายการเอาประกนัภยั รวมถึง
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (PL) ในวงเงินจ ากดัความ
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รั บ ผิ ด  10,000,000.00 บ า ท ต่ อ ค ร้ั ง แ ล ะ ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า 
เอาประกนัภยั 
- ความสูญเสียทางการเงินเน่ืองจากผลก าไรท่ีลดลงจากผลกระทบของ
อุบติัเหตุต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัท่ีคุม้ครองตามรายการประกนัภยั 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  832,644.04 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั  775,071,099.50 บาท 
     -ประกนัเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 696,071,099.50 บาท 
     -ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 79,000,000.00 บาท 

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

  1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  - ส่ิงปลูกสร้างอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมร้ัวเฟอร์นิเจอร์ เคร่ือง
ตกแต่งติดตั้งตรึงตราส่วนต่อเติมและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ส านักงานทุกชนิด คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ลิฟท์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เสาอากาศจานดาวเทียม รวมระบบอ านวย
ความสะดวกทุกชนิด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา แสงสว่าง 
โทรศพัท ์ระบบปรับอากาศ ระบบดบัเพลิง ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
ก าแพงร้ัว ทางเดิน ประตู พื้น และผนงัหินอ่อน ภูมิสถาปัตย ์เคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ทุกชนิด และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
ผู ้เอาประกันภัยรวม ถึงท รัพย์สิน ท่ีอยู่ในความดูแล รักษาของ 
ผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูรั้กษาทรัพย ์
- ก าไรขั้นตน้ 
- การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 

 2. เลขทีก่รมธรรม์ 14016-114-150003081 
 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  9,377,331.27 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั  8,728,945,213.61 บาท 
 สถานท่ีเอาประกนัภยั    1. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 

  54/1 หมู่ 1 ต าบลบางขวญั อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  2. ศูนยป์ฏิบติัการระยอง 

   477 ถนนสุขมุวทิ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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 ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั  ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์
ส านกังาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ สถานีเคร่ืองสูบน ้ารวมถึงระบบท่อต่างๆ ทั้งบนดินและใตดิ้น
ท่ีอยู่ระหว่างสถานีสูบน ้ ากับสถานท่ีโครงการต่างๆ ท่ีระบุไวใ้น
แผนการด าเนินธุรกิจ 

 3. กรมธรรม์เลขที่ 14016-114-150003851 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความสูญเสียทางการเงินเน่ืองจากผลก าไรท่ีลดลงจากผลกระทบ

ของอุบติัเหตุต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัท่ีคุม้ครองตามรายการเอา
ประกนัภยัท่ีศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และศูนยป์ฏิบติัการ
ระยอง ภายในระยะเวลา 12 เดือน ทั้ ง น้ี การคุ้มครองน้ีจะยกเว้น            
ไม่คุม้ครองความเสียหายในส่วนแรก (Deductibles) เป็นระยะเวลา 
5 วนั 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  1,427,199.17 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
 จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,328,515,610.93 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  

 4. กรมธรรม์เลขที่ 14013-114-150000954 
 ประเภทการใหค้วามคุม้ครอง  ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อนัเกิดจากการกระท า

โดยประมาท บกพร่อง เลินเล่อ ของบริษทั หรือพนกังาน หรือจาก
การท่ีทรัพยสิ์นของบริษทั สร้างความเสียหายใหแ้ก่บุคคลภายนอก 
ทั้ งท างร่างกาย  ท รัพย์สิ น  ตลอดจนกรณี ท่ีท รัพ ย์สิ นของ
บุคคลภายนอกไดรั้บความเสียหายจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 ค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  214,856.00 บาท (รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
 จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด  ไม่เกิน 50,000,000.00 บาทต่อคร้ัง และตลอดระยะเวลาประกนัภยั 
 รับผดิชอบเองส่วนแรก  25,000.00 บ าท แ รก  ส าห รับ ค วาม เสี ยห าย ต่ อท รัพ ย์ สิ น ขอ ง 

บุคคลภายนอกเท่านั้น 
 สถานท่ีเอาประกนัภยั  1. ศูนยป์ฏิบติัการฉะเชิงเทรา-ชลบุรี  รวมถึงตามแนวท่อส่งน ้าดิบ ดงัน้ี 

    - หนองคอ้-แหลมฉบงั 
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    - โรงกรองบางพระ 2 
    - นครเน่ืองเขต 
    - ศรีราชา 
    - บางปะกง-ชลบุรี 
    - ฉะเชิงเทรา 
 2. ศูนยป์ฏิบติัการมาบตาพุด จ.ระยอง รวมถึงตามแนวท่อส่งน ้าดิบ ดงัน้ี 
    - มาบตาพุด 
    - ดอกกราย-มาบตาพุด 
    - แม่น ้าระยอง 
    - หนองปลาไหล-หนองคอ้ 
    - หนองปลาไหล-มาบตาพุด 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

1. ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี  
 2.1. บริษทัฯ ได้ท าสัญญาจา้ง บมจ.ซินเท็คฯ  ก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่ เน่ืองจาการก่อสร้าง
อาคารแลว้เสร็จล่าชา้ บริษทัฯ จึงไดเ้รียกร้องให้ บมจ.ซินเท็คฯ ช าระค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 32,190,000 บาท 
แต่ บมจ.ซินเท็คฯ ปฏิเสธไม่ช าระค่าปรับ แต่ฟ้องบริษทัฯ ต่อศาลแพ่งในฐานผดิสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างเรียก
ค่าเสียหายจ านวน 40,226,268.52 บาท โดยเรียกคืนเงินค่างวดงานท่ี 30 และ 31 ท่ีบริษทัฯยดึหน่วงไว ้เป็นเงิน
จ านวน 12,988,396.65 บาท รวมทั้ ง หนังสือค ้ าประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าและหนังสือค ้ าประกัน
ผลงาน รวม 8 ฉบบั บริษทัฯ ฟ้องกลับ (คดีหมายเลขด าท่ี 6848/2551) ให้บมจ.ซินเท็คฯ และธนาคารผูค้  ้ า
ประกนัช าระเงินจ านวน 37,392,536.21 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน 34,598,582.21 บาท 
ต่อมาศาลไดมี้ค าสั่งใหร้วมพิจารณาทั้งสองคดีเป็นคดีเดียวกนั  
ค าพิพากษาศาลช้ันต้น  เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 ศาลพิพากษาให้บมจ.ซินเท็คฯ ช าระค่าปรับแก่บริษทัฯ 
เป็นจ านวนเงิน 8,800,000 บาท และให้บริษัทฯ ช าระเงินตามสัญญา งวดท่ี 30 และ 31 เป็นจ านวนเงิน 
12,988,396.65 บาท พร้อมทั้งคืนหนงัสือค ้าประกนั 8 ฉบบัใหแ้ก่บมจ.ซินเทค็ฯ 
ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกค้  าพิพากษาศาลชั้นตน้เป็นวา่ ให้บริษทัฯ ช าระเงินให้แก่ซิน
เทค็เป็นเงินจ านวน  7,606,375.42 บาท นอกนั้นคงไวด้งัเดิม  
   เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 ทนายความได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอช าระเงินตามค าพิพากษาศาล
อุทธรณ์และวางแคชเชียร์เช็ค เป็นเงินจ านวน 13,228,118.51 บาทต่อศาลแพ่ง พร้อมกับขอคืนหนังสือค ้ า
ประกนัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีบริษทัฯ ไดว้างเป็นประกนัการขอทุเลาการบงัคบัคดีในชั้น
อุทธรณ์ 
  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2556 บริษทัฯได้รับหมายเรียกและส าเนาฎีกา ซ่ึงได้ยื่นแก้ฏีกาเม่ือวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2556  
ปัจจุบัน  คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

2.2. บริษทั เสม็ด ยูทิลิต้ีส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีก่อตั้งร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบั อบจ.ระยอง ดว้ย
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อขยาย การลงทุนในธุรกิจด้านน ้ า อีกทั้ งเป็นต้นแบบในการด าเนินธุรกิจ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ในลกัษณะการร่วมลงทุนกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน (Public-Private Partnership: PPP) โดย
บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 55 มูลค่าหุน้คิดเป็นเงินลงทุนของบริษทัฯ จ านวน 33 ลา้นบาท  

ต่อมาบริษัท เสม็ด ยูทิลิต้ีส์  จ  ากัด ด าเนินการคัดเลือกผู ้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ งระบบผลิต
น ้าประปาจากน ้ าทะเลขนาด 50 ลบ.ม. /ชม. และไดผู้รั้บจา้งคือ กิจการร่วมคา้ เจ.วี.บี.เอช ฟอร์เอเวอร์เพียว ซ่ึง
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เป็นการร่วมคา้ระหว่างบริษทั บลูฮาร์ท จ ากดั (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัตามกฎหมายไทย) และฟอร์เอเวอร์
เพียว คอร์ปอเรชัน่ (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา) แต่เน่ืองจากผูรั้บจา้งไม่ไดจ้ดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล เป็นผลให้ขาดคุณสมบติัตามประกาศประกวดราคา ดงันั้น บริษทั เสม็ด ยูทิลิต้ีส์ จ  ากดั จึงไม่ได้
ลงนามในสัญญาและมีค าสั่งให้ผูรั้บจา้งชะลอโครงการฯ  ต่อมาผูรั้บจา้งไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาตามหนงัสือ ลง
วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 และเรียกร้องค่าเสียหาย  

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558  บริษทั บลูฮาร์ท จ ากดั ซ่ึงเป็นหุ้นส่วนของกิจการร่วมคา้ เจ.วี.บี.เอช ฟอร์
เอเวอร์เพียว  ได้ยื่นฟ้องคดี กับ บริษัท เสม็ด ยูทิ ลิ ต้ีส์  จ  ากัด เป็นจ าเลยท่ี  1  บริษัทฯ เป็นจ าเลยท่ี  2                   
และนายเจริญสุข วรพรรณโสภาค เป็นจ าเลยท่ี 3 ณ ศาลแพ่ง ในฐานผิดสัญญาจา้งท าของ บอกเลิกสัญญา 
เรียกค่าจา้งและเรียกค่าเสียหาย เป็นเงินจ านวน 30,852,879.05 บาท  

ปัจจุบัน เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้บริษทั เสม็ด ยูทิลิต้ีส์ (จ  าเลยท่ี 1) 
ช าระเงินให้กบั บริษทั บลูฮาร์ท จ ากดั (โจทก์)  เป็นเงินจ านวน 20,450,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนัฟ้อง (24 กุมภาพนัธ์ 2558)  เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์      กบัให้จ  าเลยท่ี 1 
ช าระค่าทนายความ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมศาลท่ีโจทกช์ าระ ใหจ้  าเลยท่ี 1 ช าระแทน  

อยา่งไรก็ตาม คดีน้ียงัไม่ถึงท่ีสุด และจะมีการอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ต่อไป ซ่ึงศาลไดอ้นุญาต
ใหข้ยายระยะเวลายืน่อุทธรณ์ค าพิพากษา ไดถึ้งวนัท่ี 18 มกราคม 2559  
 2.3 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2558  บริษทั สยามนิสสัน อีสเทิร์น 2002 จ ากดั (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องคดี กบั 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (จ าเลยท่ี 1)  และบริษทัฯ (จ าเลยท่ี 2)  ณ ศาลแพ่ง ในฐานผิดสัญญาเช่า ละเมิด 
และเรียกค่าเสียหาย เป็นเงินจ านวน 295,853,981.04 บาท เก่ียวกบัขอ้พิพาทการใชพ้ื้นเช่าทบัซ้อนยา่นสถานี
ชุมทางฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงการรถไฟฯ ให้บริษทัฯเช่าท่ีดิน เพื่อวางท่อใต้ดินและให้บริษทั 
สยามนิสสันฯ เช่าพื้นท่ีดา้นบนเพื่อท า Show Room   

ปัจจุบัน  ศาลนดัฟังค าพิพากษา ในวนัท่ี 20 มกราคม 2559    
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ช่ือบริษทั  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ EASTW 
ลกัษณะประเภทธุรกิจ พัฒนาและดูแลโครงข่ายระบบท่อส่งน ้ าดิบเพื่อจ าหน่ายน ้ าดิบให้แก่ผู ้ใช้น ้ า 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงับริการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัระบบผลิตน ้ าสะอาด ตลอดจน
ระบบท่อส่งน ้ าภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับตรวจซ่อม 
ซ้ือ-ขาย อุปกรณ์และวสัดุท่ีเก่ียวกบัการส่งน ้ าทุกชนิด รวมทั้งรับเป็นท่ีปรึกษาใน
การซ่อมบ ารุงท่อส่งน ้า เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ และสามารถร่วมทุนกบัเอกชนได ้

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลข ท่ี  1 ซอยวิภาวดี รังสิต  5 ถนนวิภาวดี รังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
   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 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและหุน้ช 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 

 
รายช่ือกจิการทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจด
ทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

บริหารกิจการประปา และ
บริหารระบบบ าบดัน ้ าเสียใน
รูปสัญญาสัมปทาน สัญญา
จ้างบ ริห ารและสัญญาเช่ า
บริหาร 

สามญั 510 100 

บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-25 ซอยวิภาวดี-
รังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

บริหารกิจการประปา รวมถึง
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
ให้ แ ก่ ส านั ก ง าน ป ร ะป า

สามญั 40 (บมจ. ยยู ู
ถือหุน้ 
99.99) 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกจิ 

ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจด
ทะเบียน
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน        
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

10900 
โทรศพัท:์ (056) 256-690 และ (662) 272-1688 
โทรสาร: (056) 256-526 และ (662) 272-1690 ถึง 2 
 

นครสวรรค์และงานบริการ
ผูใ้ชน้ ้ า 

บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-25 ซอยวิภาวดี-
รังสิต 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
ให้แก่ส านักงานประปาบาง
ปะกงและงานบริการผูใ้ชน้ ้ า 

สามญั 40 (บมจ. ยยู ู
ถือหุน้ 
99.99) 

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
เลขท่ี 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-25 ซอยวิภาวดี-
รังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร 
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
ให้ แ ก่ ส านั ก ง าน ป ร ะป า
ฉะเชิงเทราและงานบริการ
ผูใ้ชน้ ้ า 

สามญั 100 (บมจ. ยยู ู
ถือหุน้ 
98.99) 

 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(หุน้สามญั)  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
   กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์  (662) 009-9000 
โทรสาร:  (662) 009-9991 
 
ผู้สอบบัญชี   บริษัท 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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ส่วนที ่2  
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  
7.1.1 ทุนจดทะเบียน  

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคห 2558 บริษัทฯ หีทุนจดทะเบียนและเรียกน าระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท     
แบ่งเป็นาุน้สาหญั 1,663.73 ลา้นาุ้น หูลค่าาุน้ละ 1 บาท ประวติัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนในระยะ
ท่ีผา่นหา  แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 7.1.1 
 
ตารางที ่7.1.1 ประวตัิการเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

เดือน/ปี 
ทีจ่ดทะเบียนการ
เพิม่/(ลด)ทุน 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน 
เพิม่/(ลด) 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน 
 (ลดทุน)  

ตุลาคห  2535 10 - 10 เสนอขายใาแ้ก่ กปภ. เพ่ือในใ้นการจดัตั้ง
บริษทัฯ 

กนัยายน  2539 490 480 490 เสนอขายใา้แก่ กปภ.และ กนอ. ตาหหติ
คณะรัฐหนตรี เห่ือวนัท่ี 6 สิงาาคห 2539 
เพื่ อ ใน้ ใน ก ารข ยายโค รงก ารต าห ท่ี
คณะรัฐหนตรีอนุหติั 

กรกฎาคห 2540 1,000 510 1,000 เสนอขายต่อประนานนทัว่ไปในราคาาุ้น
ละ 30 บาท มราคาพาร์ 10 บาท   เพื่อในใ้น
การขยายงานของบริษทัฯ 

หกราคห 2541 1,050 50 1,000 เพื่อใน้รองรับการใน้สิทธิของพนักงาน
บริษทั ตาหใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือาุน้
สาหญัของบริษทัฯ 

กหุภาพนัธ์ 2547 1,000 (50) 1,000 ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ลา้นบาท เป็น 
1,000 ลา้นบาท เน่ืองจากใบส าคัญแสดง
สิท ธิ ท่ี จะ ซ้ื อ าุ้ นส าหัญ ของบ ริษัท ฯ 
าหดอายลุง 

กหุภาพนัธ์ 2547 1,050 50 1,000 เพ่ิหทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท 
เป็น 1,050 ลา้นบาท เพื่อรองรับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือาุ้นสาหญัของ
บริษทัฯ 
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เดือน/ปี 
ทีจ่ดทะเบียนการ
เพิม่/(ลด)ทุน 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน 
เพิม่/(ลด) 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน 
 (ลดทุน)  

หิถุนายน 2547 1,665 615 1,000 เพ่ิหทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท 
เป็น 1,665 ลา้นบาท เพื่อรองรับการออก
าุน้สาหญัเพ่ิหทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือาุน้สาหญัเพ่ิหทุนของบริษทัฯ 

พฤษภาคห 2548 1,665 0 1,299.69 ได้เปล่ียนแปลงหูลค่าท่ีตราไวข้องาุ้น
สาหัญจากหูลค่าท่ีตราไวาุ้้นละ 10 บาท 
เป็ น าุ้ น ละ  1 บ าท  ต าหห ติ ท่ี ป ระ นุห
วสิาหญัผูถื้อาุน้คร้ังท่ี 1/2548 

ธนัวาคห  2550 1,665 0 
 
 

1,663.73 
 
 

ทุนท่ีเรียกน าระแล้วจากการใน้สิทธิตาห
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือาุ้นสาหญัของ
บริษทัฯ 

หกราคห 2551 1,663.73 (1.27) 
 

1,663.73 จดทะเบียนลดทุนเน่ืองจากใบส าคญัแสดง
สิทธิาหดอายกุารในสิ้ทธิแปลงสภาพ 

 

7.1.2  หุ้นกู้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2558  บริษทัหีาุ้นกูท่ี้ยงัไห่ไดไ้ถ่ถอนจ านวน 2 นุด เป็นจ านวนเงิน 2,400 ลา้น
บาท โดยหีรายละเอียดในตารางท่ี 7.1.2  
 
ตารางที ่7.1.2 ประวตัิการออกหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ 
คร้ังทีอ่อก 

ประเภทหุ้นกู้ 
 

มูลค่าทีอ่อก 
(ล้านบาท) 

 
อายุ 

วนัครบก าหนด
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 

2558 
(ล้านบาท) 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือของ

หุ้นกู้(1) 

1/2558 
นุดท่ี 1 

าุ้ น กู้ ร ะ บุ น่ื อ ผู ้ ถื อ 
ประเภทไห่ด้อยสิทธิ 
ไห่หีาลกัประกนั และ
ไห่หีผูแ้ทนผูถื้อาุน้กู ้

1,200 7 ปี 16 หิ.ย. 2565 3.84 1,200 A+/Stable 

1/2558 
นุดท่ี 2 

าุ้ น กู้ ร ะ บุ น่ื อ ผู ้ ถื อ 
ประเภทไห่ด้อยสิทธิ 
ไห่หีาลกัประกนั และ
ไห่หีผูแ้ทนผูถื้อาุน้กู ้

1,200 10 ปี 16 หิ.ย. 2568 4.18 1,200 A+/Stable 

หมายเหตุ: (1) าุ้นกูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัโดย บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เห่ือวนัท่ี 4 หิถุนายน 2558 
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7.2 ผู้ถือหุ้น  
ผูถื้อาุ้น 10 รายแรก ของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั มหาานน  ณ 

วนัปิดสหุดทะเบียนล่าสุด เห่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคห 2558 หีรายละเอียดดงัตารางท่ี 7.2 
 

ตารางที ่7.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2558 
ล ำดบัที ่ ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20 
2 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 311,443,190 18.72 
3 NORBAX INC.,13 106,165,400 6.38 
4 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57 
5 NORTRUST NOMINEES LTD. 42,184,575 2.54 
6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79 
7 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 28,346,620 1.70 
8 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 27,465,700 1.65 
9 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท 25,598,900 1.54 
10 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 25,133,300 1.51 

 ผูถื้อาุน้อ่ืน 322,775,364 19.40 
   1,663,725,149 100.00 
หมายเหตุ    
1. ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 3 มีช่ือเป็นบริษทันิติบุคคลหรือ NORMINEE ACCOUNT ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้วา่ ULTIMATE SHAREHOLDER ไดแ้ก่  
UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED  
2. ผูถื้อหุ้นในล าดบัท่ี 1 และ 4 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีเป็นตวัแทนภาครัฐ และ ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 2 เป็นนิติบุคคล ซ่ึงผูถื้อหุ้นทั้ง 3 ราย มีส่วนใน
การก าหนดนโยบายการจดัการ โดยเสนอผูแ้ทนเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  
3. ผูถื้อหุ้นในบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (Non-Voting Depository Receipt : 
NVDR) ในรายการท่ี 7 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้ กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยจ านวนหุ้นของบริษทัท่ีน าไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษทัไม่
สามารถควบคุมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

าากไห่หีควาหจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรหการบริษทัฯ หีนโยบายท่ีจะเสนอใา้ท่ีประนุหผูถื้อาุ้น
พิจารณาจ่ายเงินปันผลใา้แก่ผูถื้อาุ้นไห่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวหภายาลงัาัก
เงินส ารองตาหกฎาหายในแต่ละปี  รวหถึงควาหจ าเป็นและควาหเาหาะสหอ่ืนๆ ตาหท่ีบริษทัฯ เา็นสหควร 
ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยจะค านึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต
ประกอบในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตาหนโยบายของคณะกรรหการบริษทัยอ่ย 
 

http://www.set.or.th/


  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั มหาานน            แบบ 56-1 ประจ าปี 2558        
 

ส่วนท่ี 2 านา้ 4 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 
อีสท์วอเตอร์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดาลักทรัพย์แา่งประเทศไทย มตลท.   หีการจัด

โครงสร้างองค์กรใา้สอดคล้องกับาลักธรรหาภิบาลส าารับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Good 
governance) ของตลาดาลักทรัพย์แา่งประเทศไทย มตลท.    ซ่ึงหุ่งเน้นใา้เกิดควาหโปร่งใสในการ
บริาารงาน และสาหารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยนน์สูงสุดของผูหี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงประกอบดว้ย  ผูถื้อาุ้น  
ลูกคา้  ทั้งภาครัฐและเอกนน ตลอดจนประนานนท่ีได้รับบริการน ้ าดิบ และน ้ าประปาดว้ยประสิทธิภาพ
สูงสุด  

คณะกรรหการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรหการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรหการ
ทั้งาหดโดยหีจ านวนไห่นอ้ยกวา่ 3 คน เพื่อใา้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระาวา่งกรรหการท่ีอาจหีผลประโยนน์
ไดเ้สียกบับริษทัฯ เพื่อใา้หีระบบการบริาารและการจดัการท่ีดี หีประสิทธิภาพและหีควาหโปร่งใสต่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และได้ก าานดขอบเขต อ านาจาน้าท่ี และควาหรับผิดนอบของคณะกรรหการบริษทัฯ 
และคณะกรรหการนุดย่อยต่างๆ ไวใ้นคู่หือคณะกรรหการบริษทัฯ และกฎบตัรของคณะกรรหการนุดย่อย
ต่างๆ ไวอ้ยา่งนดัเจน  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าานดโครงสร้างองคก์ร ดงัรายละเอียดแสดงในแผนภาพท่ี 8.1 

 
แผนภาพที ่8.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร 
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8.2  คณะกรรมการบริษัทฯ รายช่ือผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ  
8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรหการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรหการนุดย่อยท่ีหีควาหเน่ียวนาญน านาญและทกัษะใน
ด้านต่างๆ ประกอบ เน่น ด้านธุรกิจ อุตสาากรรห ด้านบญันีและการเงิน ด้านกลยุทธ์ เป็นต้น เพื่อน่วย
พิจารณากลัน่กรองงานของฝ่ายบริาารใา้หีควาหถูกตอ้ง นดัเจน และสหบูรณ์ก่อนน าเสนอคณะกรรหการ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรหการนุดยอ่ย หี 5 นุด ดงัน้ี  

 คณะกรรหการตรวจสอบ 
 คณะกรรหการบริาารและการลงทุน 
 คณะกรรหการบริาารควาหเส่ียง 
 คณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราา 
 คณะกรรหการก าานดเกณฑ์และประเหินผลการด าเนินงานของบริษัทและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
1) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  

1  หีาน้าท่ีรับผิดนอบและจดัการกิจการของบริษทัฯ ใา้เป็นไปตาหกลยุทธ์และแผนการด าเนิน
ธุรกิจ มCorporate plan) เป้าาหาย ขอ้บงัคบั และหติจากการประนุหผูถื้อาุน้ 

2   ก ากบัดูแลกิจการโดยตั้งหัน่ในควาหซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส โดยค านึงถึงผูถื้อาุ้น และผูหี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย 

3   คณะกรรหการบริษทัฯ สาหารถหอบอ านาจการบริาารและจดัการใา้กรรหการคนาน่ึงารือ
าลายคน เพื่อด าเนินการตาหหติท่ีคณะกรรหการบริษทัฯ ก าานดไวไ้ด ้เวน้แต่บริษทัฯ หีขอ้บงัคบัไห่ใา้ใน้
อ  านาจดงักล่าว โดยหีการระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2) รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ 
            ณ วนัท่ี 31 ธันวาคห 2558 คณะกรรหการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรหการอิสระ จ านวน 7 คน 
กรรหการท่ีไห่เป็นผูบ้ริาาร 10 คน และกรรหการท่ีเป็นผูบ้ริาารอยู่ระาว่างการสรราา ดังรายละเอียด  
แสดงในตารางท่ี 8.2.1 
 
ตารางที ่8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ล าดับที ่ รายช่ือ 
การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
1. นายวทิยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรหการบริษทัฯ มกรรหการอิสระ  
2. นายอหร เลาาหนตรี กรรหการบริษทัฯ มกรรหการอิสระ  และ 

ประธานคณะกรรหการตรวจสอบ และ 
กรรหการธรรหาภิบาลและสรราา 
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ล าดับที ่ รายช่ือ 
การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
3. นายไพบูลย ์ศิริภาณุเสถียร กรรหการบริษทั มกรรหการอิสระ  และ 

ประธานคณะกรรหการบริาารและการลงทุน และกรรหการ 
ก าานดเกณฑ์และประเหินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายนนินทร์ ทินนโนติ กรรหการบริษทั มกรรหการอิสระ  และ 
กรรหการธรรหาภิบาลและสรราา และ 
กรรหการตรวจสอบ  

5. พลต ารวจตรีวนิยั สังขป์ระไพ 
 

กรรหการบริษทั มกรรหการอิสระ  และ 
ประธานคณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราา และ 
กรรหการบริาารควาหเส่ียง  

6. พนัเอกเปรหจิรัสย ์ธนไทยภกัดี กรรหการบริษทั มกรรหการอิสระ  และ 
กรรหการก าานดเกณฑแ์ละประเหินผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และพิจารณาค่าตอบแทน และ  
กรรหการบริาารและการลงทุน และ  
กรรหการบริาารควาหเส่ียง  

7. นางธนัดา จิตหาาวงศ ์ กรรหการบริษทั มกรรหการอิสระ  และ 
กรรหการธรรหาภิบาลและสรราา และ 
กรรหการตรวจสอบ 

8. นายวรีพงศ ์   ไนยเพิ่ห กรรหการบริษทัฯ 
9. นายนนินทร์ เนาวน์นิรัติศยั กรรหการบริษทัฯ  

10. นายเอกนยั อตัถกาญน์นา  กรรหการบริษทัฯ 
 

3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรหการบริษทัฯ จะก าานดวนัประนุหล่วงาน้าตลอดทั้งปี เพื่อใา้กรรหการสาหารถจดัสรร

เวลาการเขา้ร่วหประนุหไดทุ้กคร้ัง โดยประธานคณะกรรหการและกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่จะร่วหกนั
ก าานดขอบเขต และเร่ืองท่ีจะก าานดเป็นระเบียบวาระการประนุห แล้วหอบาหายเลขานุการบริษทัฯ 
บรรจุเร่ืองท่ีส าคญัในระเบียบวาระเร่ืองเพื่อพิจารณา เร่ืองเพื่อทราบ และเร่ืองอ่ืนๆ ตาหล าดบัควาหส าคญั 
และเร่งด่วน โดยหีนโยบายใา้ฝ่ายบริาารน าส่งานังสือเนิญประนุหพร้อหระเบียบวาระการประนุห และ
เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ก่อนการประนุหล่วงานา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ เพื่อใา้คณะกรรหการ
บริษทัฯ ไดหี้เวลาศึกษาขอ้หูลก่อนเขา้ประนุหทุกคร้ัง าากกรรหการบริษทัฯ ท่านใดหีส่วนเก่ียวขอ้งารือ     



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั มหาานน            แบบ 56-1 ประจ าปี 2558        
 

ส่วนท่ี 2 านา้ 7 

 

หีส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระการประนุห จะตอ้งงดออกเสียงลงหติารือออกจากท่ีประนุห เพื่อเป็นการรักษา
สิทธิารือประโยนน์สูงสุดของบริษทัฯ  

ในการประนุหทุกคร้ังจะหีการก าานดระเบียบวาระการประนุหท่ีนัดเจน โดยในการประนุห
คณะกรรหการบริษทัฯ กรรหการทุกคนสาหารถอภิปรายและแสดงควาหคิดเา็นไดอ้ยา่งเปิดเผย เป็นอิสระ 
และหีการจดบนัทึกการประนุหคณะกรรหการบริษทัฯ ซ่ึงจะเวียนใา้คณะกรรหการทุกท่านพิจารณาภายใน 
7 วนั เพื่อใา้กรรหการไดต้รวจสอบก่อนการรับรองการประนุหในการประนุหคร้ังถดัไป ทั้งน้ี หติท่ีประนุห
และขอ้แนะน าของคณะกรรหการบริษทัฯ จะตอ้งหีควาหนดัเจน เพื่อในอ้า้งอิงประกอบการท างานของฝ่าย
บริาารตาหหติคณะกรรหการ  

ในปี 2558  คณะกรรหการบริษทัฯ หีการประนุหรวหทั้งส้ิน 16 คร้ัง โดยหีสถิติการเขา้ร่วหประนุห
ของกรรหการบริษทัฯ แต่ละคนสรุปได ้ดงัน้ี 
 

4) การประชุมกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรหการหีนโยบายก าานดใาหี้การประนุหกรรหการอิสระร่วหกนั และการประนุหกรรหการ

โดยไห่หีกรรหการท่ีเป็นผูบ้ริาาร ารือฝ่ายบริาารเขา้ร่วหการประนุห โดยในปี 2558 หีการประนุหกรรหการ
อิสระและกรรหการท่ีไห่เป็นผูบ้ริาาร 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสใาอ้ภิปรายปัญาาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการาารายได้
จากธุรกิจใาห่ และการขยายธุรกิจสู่ภูหิภาคอาเซียน การป้องกนัปัญาาขอ้ขดัแยง้กบันุหนนในการก่อสร้าง
โครงการขนาดใาญ่ แผนการสืบทอดต าแาน่งกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ และนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัในเครือ  

รายช่ือคณะกรรมการ   
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
ช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

1 นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรหการ 16/16 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 1 ธ.ค. 2557 

2 นายไหตรี อินทุสุต อดีตกรรหการ 9/13 1 ธ.ค. 2557 – 1 ต.ค. 2558 
3 นายสาสั ประทกัษนุ์กูล อดีตกรรหการ 12/13 25 เห.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2558 
4 นายสหนึก ล้ิหทองสิทธิคุณ อดีตกรรหการ 10/15 22 เห.ย. 2557 – 30 พ.ย. 2558 
5 นายอหร เลาาหนตรี กรรหการ 16/16 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 1 ธ.ค. 2557 
6 นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร กรรหการ 16/16 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 1 ธ.ค. 2557 
7 นายนนินทร์ ทินนโนติ กรรหการ 14/16 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 1 ธ.ค. 2557 
8 พลต ารวจตรีวินยั สงัขป์ระไพ กรรหการ 15/16 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 8 ธ.ค. 2557 
9 พนัเอกเปรหจิรัสย ์ ธนไทยภกัดี กรรหการ 15/16 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 8 ธ.ค. 2557 

10 นางธนัดา จิตหาาวงศ ์ กรรหการ 15/16 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 24 ธ.ค. 2557 
11 นายวีรพงศ ์ ไนยเพ่ิห                                       กรรหการ 9/16 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 25 เห.ย. 2555 
12 นายนนินทร์ เนาวน์นิรัติศยั กรรหการ 2/3 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 1 ต.ค. 2558 
13 นายเอกนยั อตัถกาญน์นา กรรหการ 1/1 เร่ิหเขา้รับต าแาน่งเห่ือ 1 ธ.ค. 2558 
14 นายวนันยั าล่อวฒันตระกูล กรรหการ และกรรหการ

ผูอ้  านวยการใาญ่ 
6/7 30 ส.ค. 2556 – 31 พ.ค. 2558 
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8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ  
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคห 2558 ผูบ้ริาารของบริษทัฯ หีจ านวน 11 คน ประกอบดว้ย รักษาการ

กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ รองกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่  ผูอ้  านวยการอาวุโส และผูอ้  านวยการฝ่าย        
ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.2.2 

 
ตารางที ่8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ 

ล าดับที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเจริญสุข          วรพรรณโสภาค รักษาการกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ และ 

รองกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ สายปฏิบติัการ 
2. นายน าศกัด์ิ            วรรณวสูิตร รองกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ สายการเงินและบญันี 
3. นายเนิดนาย            ปิติวนัรากุล ผูอ้  านวยการอาวุโสประจ าส านักกรรหการผูอ้  านวยการ

ใาญ่  
4. นางน ้าฝน               รัษฎานุกูล ผูอ้  านวยการอาวุโส  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5. นางธิดารันต ์          ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบญันี  
6. นางวริาวรรณ         ธารานนท ์ ผู ้อ  านวยการส านักกรรหการผู ้อ  านวยการใาญ่  และ

เลขานุการบริษทัฯ  
7. นายโสกุล               เน้ือภกัดี  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายวศิวกรรห 
8. นางสาวกนัยานาถ  วรีะพนัธ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
9. นางสาวจินดา         หไาสวริยะ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายอ านวยการ 

10. นางสาวดวงรัตน์     พิทกัษ ์ รักษาการผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
11. นางสาวธารทิพย ์    โพธิสรณ์ รักษาการผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 
8.2.3 เลขานุการบริษัทฯ  

คณะกรรหการบ ริษัทฯ มประนุหค ร้ังท่ี  2/2558 – 16 กุหภาพัน ธ์  2558  ได้อนุหัติแต่งตั้ ง                
นางวริาวรรณ ธารานนท ์เป็นเลขานุการบริษทัฯ โดยหีประวติัพอสังเขปดงัน้ี 

อายุ  56 ปี 
ต าแหน่ง          

 ผูอ้  านวยการ ส านกักรรหการผูอ้  านวยการใาญ่และเลขานุการบริษทัฯ 
การศึกษา        

  MBA, สถาบนับณัฑิตบริาารธุรกิจ ศศินทร์   จุฬาลงกรณ์หาาวทิยาลยั 
  บญันีบณัฑิต คณะพาณินยศาสตร์และการบญันี   จุฬาลงกรณ์หาาวทิยาลยั 
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อบรมหลกัสูตรส าคัญ 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย 

 หลัก สูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 8/2014) สมาคมส่ งเส ริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย 

 หลัก สู ต ร  Management Development Program สถ าบัน บัณ ฑิ ตบ ริห าร ธุ ร กิ จศ ศิ น ท ร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Organization Risk Management Program สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตร Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA.,2013 
(Module 2) 
 Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA.,2012 
(Module 1) 
 าลกัสูตร “กฎาหายส าารับการด าเนินกิจการท่ีเป็นบริการสาธารณะ” สถาบนัพระปกเกลา้ 

ประสบการณ์การท างาน      
บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
ก.พ.58 –ปัจจุบัน  ผูอ้  านวยการ ส านกักรรหการผูอ้  านวยการใาญ่และเลขานุการบริษทัฯ 
ก.ย.56 – ก.พ. 58  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ม.ค. 52 – ก.ย.56               ผูอ้  านวยการ ฝ่ายอ านวยการ 
 
เลขานุการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
จดัท าและเก็บเอกสารส าคญัของบริษทัฯ ตามกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลยงัหน่วยงานก ากบัดูแล         
ท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานโดยทนัทีกรณีท่ีอาจมีหรือมีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทัฯ และตลาด
ทุนโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ีเลขานุการบริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ
การประชุมผูถื้อหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ งแบบองค์คณะ และแบบรายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ตลอดจนการจัดปฐมนิเทศกรรมการและผู ้บ ริหารให้ได้รับความรู้ และเข้าอบรม           
หลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร  
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8.3 อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
1.  รับผิดนอบการบริาารกิจการของบริษทัฯ ตาหนโยบายท่ีคณะกรรหการบริษทัฯ ก าานด โดย

บริาารจดัการใา้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  พนัธกิจ และแผนวิสาากิจ มCorporate Plan)  ท่ีไดรั้บการอนุหติั
จากคณะกรรหการบริษทัฯ และหติท่ีประนุหผูถื้อาุ้นโดยเป็นไปตาหระเบียบ  วตัถุประสงคภ์ายในขอบเขต
ของกฎาหายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวหทั้ งการควบคุหการด าเนินงานโดยรวหใา้สอดคล้องกับ
กฎาหายวา่ดว้ยาลกัทรัพยแ์ละตลาดาลกัทรัพย ์และกฎาหายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ รวหทั้งระเบียบและ
แนวปฏิบติัต่างๆ  

2. รับผิดนอบต่อการบริาารกิจการทั้งปวงของบริษทัฯ ในการพฒันาและจดัการระบบท่อส่งน ้ า  
สายาลกัในพื้นท่ีบริเวณนายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกท่ีไดรั้บโอนสิทธิหาด าเนินการเพื่อการจ าาน่ายน ้ าดิบ
ใาแ้ก่นิคหอุตสาากรรหโรงงานอ่ืนๆ  ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้ งน้ีในกรณีท่ีหีการหอบอ านาจจากคณะกรรหการบริษัทฯ ใา้กรรหการผู ้อ  านวยการใาญ่
ปฏิบติัการแทนจะไห่รวหถึงการอนุหติัใาท้  ารายการท่ีกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ารือบุคคลท่ีอาจหีส่วนได้
เสีย ารือหีควาหขดัแยง้ทางผลประโยนน์  

 
8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร  
8.4.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรหการก าานดเกณฑ์และประเหินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และพิจารณาค่าตอบแทน 
จะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนของกรรหการบริษทัฯ และผูบ้ริาารในเบ้ืองตน้ทุกปี ก่อนน าเสนอ
ยงัคณะกรรหการบริษทัฯ  ใาค้วาหเา็นนอบ เพื่อน าเสนอยงัท่ีประนุหสาหญัผูถื้อาุน้ประจ าปีพิจารณาอนุหติั 
โดยอตัราค่าตอบแทนใา้เป็นไปตาหสัดส่วนระยะเวลาท่ีกรรหการด ารงต าแาน่ง ซ่ึงอา้งอิงจากก าไรสุทธิ 
เงินปันผล ผลการด าเนินงานของกรรหการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทฯ อ่ืน ในอุตสาากรรห
เดียวกัน โดยในปีงบประหาณ 2558 ท่ีประนุหผู ้ถือาุ้นในการประนุหสาหัญผู ้ถือาุ้น ประจ าปี  2557            
ม27 เหษายน 2558  ไดหี้หติอนุหติัค่าตอบแทนกรรหการส าารับปี 2558 แยกเป็นดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 
   1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท/คน 
 เบ้ียประนุห คร้ังละ 10,000 บาท/คน ต่อคร้ังท่ีเขา้ประนุห 
ทั้ งน้ี  าากเดือนใดหีการประนุหเกิน 1 คร้ัง คงใา้ได้เบ้ี ยประนุหเพียง 1 คร้ัง โดยใา้ประธาน 

คณะกรรหการบริษทัฯ ไดรั้บเพิ่หข้ึนอีกร้อยละ 25  
1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 ไห่หีค่าตอบแทนรายเดือน  
 เบ้ียประนุหคร้ังละ 10,000 บาท/คน ต่อคร้ังท่ีเขา้ประนุห 
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ทั้งน้ี าากเดือนใดหีการประนุหคณะกรรหการนุดยอ่ยเกิน 1 คร้ัง ใาจ่้ายไดไ้ห่เกิน 2 คร้ัง/คน/เดือน 
2) ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ   
 ท่ีประนุหสาหญัผูถื้อาุ้นประจ าปี 2557  ม 27 เหษายน 2558   หีหติอนุหติัคงค่าตอบแทน มโบนัส  
ของคณะกรรหการบริษทัฯ ในอตัรา 486,066 บาท/คน โดยใาป้ระธานคณะกรรหการบริษทัฯ ไดรั้บเพิ่หข้ึนอีก
ร้อยละ 25  ซ่ึงอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคงไวต้ั้งแต่ปี 2554  ดงัหีรายละเอียดในตาราง 8.4.1 
 

ตารางที ่8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในปีงบประมาณ 2558    (หน่วย:บาท) 
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1 นายวทิยา ฉายสุวรรณ ประธาน
คณะกรรหการ 

12 150,000 - 450,000  50,631.88 

2 น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตประธาน1

คณะกรรหการ 
- - - - 556,950.63 

3 ห.ล.ปาณสาร าสัดินทร อดีตกรรหการ1 - - - - 445,560.50 
4 นายโนติศกัด์ิ อาสภวริิยะ อดีตกรรหการ1 - - - - 445,560.50 
5 พล.อ.นูนยั บุญยอ้ย อดีตกรรหการ1 - - - - 445,560.50 
6 นายปริญญา นาคฉตัรีย ์ อดีตกรรหการ1 - - - - 445,560.50 
7 นายไทยรัตน ์ โนติกะพกุกะณะ อดีตกรรหการ1 - - - - 445,560.50 
8 นายกลัยาณะ วภิติัภูหิประเทศ อดีตกรรหการ1 - - - - 445,560.50 
9 พล.อ. สานาติ พิพิธกลุ อดีตกรรหการ1 - - - - 445,560.50 
10 นายวรีพงศ ์  ไนยเพ่ิห กรรหการ 12 80,000 - 360,000 486,066.00 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั มหาานน            แบบ 56-1 ประจ าปี 2558        
 

ส่วนท่ี 2 านา้ 12 

 

 
หมายเหต ุ:    
 1.  อดีตประธานคณะกรรหการบริษทัฯ และอดีตกรรหการบริษทัฯ  ท่ีพน้วาระการด ารงต าแาน่งก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคห 2557 
2.   ค่าตอบแทนกรรหการบริษทัฯ ของนายสาัส ประทกัษนุ์กูล จ านวน 1,086,066  บาท และของนายนนินทร์ เนาวน์นิรัติศยั 
จ านวน 110,000  บาท ไดด้ าเนินการตาหระเบียบของบหจ. ผลิตไฟฟ้า มEGCO) ท่ีโอนค่าตอบแทนในฐานะกรรหการของบริษทั
ฯ ใาก้บัหูลนิธิไทยรักษป่์า 
3.  ไดรั้บการแต่งตั้งใาด้ ารงต าแาน่งกรรหการบริษทัฯ ตาหหติคณะกรรหการบริษทั คร้ังท่ี 14/2557 เห่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคห  
2557 
4.   จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วหประนุห หีรายการสรุปยอ่ท่ีส่วนท่ี 2 านา้ 7 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 กรรหการท่ีเป็นผูบ้ริาารและผูบ้ริาารของบริษทัฯ จ านวน 11 คน  ได้รับผลประโยนน์ตอบแทน 
ส าารับผลการด าเนินงานในปี 2558  ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงินรวหทั้งส้ิน 40,393,587.65 บาท 
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11 นายสาสั ประทกัษนุ์กลู กรรหการ2 9 80,000 250,000 270,000 486,066.00 
12 นายสหนึก ล้ิหทองสิทธิคุณ กรรหการ 11 90,000 - 330,000 324,044.00 
13 นายวนันยั าล่อวฒันตระกลู กรรหการ 5 40,000 80,000 150,000 486,066.00 
14 นายไหตรี   อินทุสุต  กรรหการ 9 70,000 100,000 270,000 40,505.50 
15 นายอหร     เลาาหนตรี       กรรหการ3 12 120,000 270,000 360,000 40,505.50 
16 นายไพบูลย ์  ศิริภาณุเสถียร  กรรหการ3 12 120,000 300,000 360,000 40,505.50 
17 นายนนินทร์   ทินนโนติ       กรรหการ3 12 110,000 270,000 360,000 40,505.50 
18 พลต ารวจตรีวนิยั  สงัขป์ระไพ กรรหการ3 12 110,000 100,000 360,000 40,505.50 
19 พนัเอกเปรหจิรัสย ์  ธนไทยภกัดี กรรหการ3 12 110,000 290,000 360,000 40,505.50 
20 นางธนัดา จิตหาาวงศ ์ กรรหการ3 12 120,000 270,000 360,000 - 
21 นายนนินทร์    เนาวน์นิรัติศยั    กรรหการ2 3 20,000 - 90,000 - 
22 นายเอกนยั  อตัถกาญน์นา    กรรหการ 1 10,000 - 30,000 - 
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8.5 การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
ขอ้หูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2558 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 57 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 58 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้ /ลดลง 
ระหว่างปี 2558  

1. นายวิทยา ฉายสุวรรณ1/ ประธานคณะกรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. 
 

นายอมร เลาหมนตรี1/ กรรมการอิสระ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

3. นายชนินทร์ ทินนโชติ1/ กรรมการอิสระ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4. นายไพบูลย ์ศิริภาณุเสถียร1/ กรรมการอิสระ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5. พนัเอกเปรมจิรัสย ์ธนไทยภกัดี2/ กรรมการอิสระ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6. พลต ารวจตรีวิชยั สงัขป์ระไพ2/  กรรมการอิสระ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี  ไม่มี 

7. นางธชัดา จิตมหาวงศ์3/ กรรมการอิสระ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

8. นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศยั4/ กรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

9. นายเอกชยั อตัถกาญน์นา5/ กรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

10. นายวีรพงศ ์ไชยเพ่ิม กรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

11. นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค รักษาการกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สหรสและบุตรท่ียงัไห่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไห่หี ไห่หี ไห่หี 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั มหาานน            แบบ 56-1 ประจ าปี 2558        
 

ส่วนท่ี 2 านา้ 14 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 57 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 58 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้ /ลดลง 
ระหว่างปี 2558  

12. นายน าศกัด์ิ วรรณวิสูตร รองกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่สาย
การเงินและบญัชี 

549,000 549,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 24,580 24,580 ไม่มี 

13. นางน ้าฝน รัษฎานุกูล ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 

2,000 2,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

14. นางธิดารัชต ์ไกรประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่าย
การเงินและบญัชี 

630,000 630,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

15. นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล ผูอ้  านวยการอาวุโส
ประจ าส านกักรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

16. นางวิราวรรณ ธารานนท ์ ผูอ้  านวยการส านกั
กรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่และเลขานุการ

บริษทัฯ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

17. นางสาวกนัยานาถ วีระพนัธุ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสาร
องคก์ร 

222,000 222,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

18. นายโสกุล เช้ือภกัดี ผูอ้  านวยการฝ่าย
วิศวกรรม 

250 250 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

19. นางสาวจินดา มไหสวริยะ6/ ผูอ้  านวยการฝ่าย
อ านวยการ 

60,100 ไม่มี 60,100 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

20. นางสาวดวงรัตน์ พิทกัษ์7/ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 57 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 58 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้ /ลดลง 
ระหว่างปี 2558  

รักษาการผูอ้  านวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

21. นางสาวธารทิพย ์โพธิสรณ์8/ รักษาการผูอ้  านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ:  1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคห 2557    
        2/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคห 2557    

     3/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคห 2557  
     4/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 1 ตุลาคห 2558  
     5/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคห 2558  
     6/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริาารบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคห 2558  
     7/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริาารบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคห 2558  
     8/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริาารบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 1 ตุลาคห 2558 
 

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทีล่าออกระหว่างปี 2558 
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 57 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้ /ลดลง 
ระหว่างปี 2558 

วนัที่ส้ินสุด
การด ารง
ต าแหน่ง 

1. นายสาสั ประทกัษนุ์กูล กรรหการ ไห่หี ไห่หี ไห่หี 30 ก.ย. 58 
คู่สหรสและบุตรท่ียงัไห่บรรลุนิติภาวะ  ไห่หี ไห่หี ไห่หี   

2. นายไหตรี อินทุสุต  กรรหการ ไห่หี ไห่หี ไห่หี  1 ต.ค. 58 
คู่สหรสและบุตรท่ียงัไห่บรรลุนิติภาวะ  ไห่หี ไห่หี ไห่หี   

3. นายสหนึก ล้ิหทองสิทธิคุณ กรรหการ ไห่หี ไห่หี ไห่หี 30 พ.ย. 58 
คู่สหรสและบุตรท่ียงัไห่บรรลุนิติภาวะ  ไห่หี ไห่หี ไห่หี  

5.  นายปิติพงษ ์นีรานนท์1/ ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ไห่หี ไห่หี ไห่หี 1 ก.ค. 58 

คู่สหรสและบุตรท่ียงัไห่บรรลุนิติภาวะ  ไห่หี ไห่หี ไห่หี  
6. นายสหบติั อยูส่าหารถ2/ ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายการเงินและบญันี 
ไห่หี ไห่หี ไห่หี 21 ก.ค. 58 

คู่สหรสและบุตรท่ียงัไห่บรรลุนิติภาวะ  ไห่หี ไห่หี ไห่หี  
7. นายประสิทธ์ิ สกุลเกสรีวรรณ ผูน่้วยผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายตรวจสอบและ
ไห่หี ไห่หี ไห่หี 30 ต.ค. 58 
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ส่วนท่ี 2 านา้ 16 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 57 

จ านวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้ /ลดลง 
ระหว่างปี 2558 

วนัที่ส้ินสุด
การด ารง
ต าแหน่ง 

รักษาการผูอ้  านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบ 

คู่สหรสและบุตรท่ียงัไห่บรรลุนิติภาวะ  ไห่หี ไห่หี ไห่หี  

หมายเหตุ: 1/ ยา้ยกลบัไปด ารงต าแาน่งผูบ้ริาารในบริษทัยอ่ยและลาออกเห่ือ 15 กนัยายน 2558 
       2/โอนยา้ยไปด ารงต าแาน่งผูบ้ริาารในบริษทัยอ่ย    

 

8.6 การจ่ายเงินสมทบในกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัใา้หีกองทุนส ารองเล้ียงนีพโดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสหทบในอตัราร้อยละ 8-10 ของ
เงินเดือน ในปี 2558 บริษทัฯ ได้จ่ายเงินสหทบกองทุนส ารองเล้ียงนีพส าารับผูบ้ริาาร 11 ราย จ านวน 
1,898,938.43 ลา้นบาท  
 
8.7 บุคลากร และนโยบายในการพฒันาพนักงาน  
8.7.1 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  บริษทัฯ มีพนกังานทั้งส้ิน  169  คน แบ่งเป็นพนกังานประจ า 166 คน  
พนกังานสัญญาจา้ง 3 คน  ดงัมีรายละเอียด ดงัแสดงในตารางท่ี 8.7.1 
 

ตารางที ่8.7.1 จ านวนพนักงานบริษัทฯ ในปี 2558  แยกรายหน่วยงาน 
ฝ่ำย / ส ำนัก  จ ำนวนพนักงำน (คน) 

1. ฝ่ายส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทัฯ  13 
2. ฝ่ายตรวจสอบ  7 
3. รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายปฎิบติัการ  2 
4. รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี  1 
5. ฝ่ายวศิวกรรม 20 
6. ฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้  47 
7. ฝ่ายส่ือสารองคก์ร  16 
8. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 10 
9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 10 
10. ฝ่ายอ านวยการ  15 
11. ฝ่ายการเงินและบญัชี  16 
12. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  6 
13. กลุ่มงานวางแผนโครงการ  6 

รวม  169 
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8.7.2 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
กำรพฒันำศักยภำพของพนักงำน   

บริษทั ฯ ไดจ้ดัท าแผนฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรประจ าปี ในหลกัสูตรต่างๆ ให้รองรับกบัการ
พฒันาสมรรถนะหลักขององค์กร และตามต าแหน่งงาน พนักงานจะได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกบัเป้าหมายในการพฒันารายบุคคล (IDP)    โดยบริษทัฯจะพิจารณาหลกัสูตร สถาบนัและ
วทิยากร ท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณภาพ  ดงัน้ี 

  หลกัสูตรส าหรับผูบ้ริหาระดบัสูง เนน้การพฒันาดา้นการบริหารกิจการ การก ากบัดูแล และ
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ หลกัสูตรของสถาบนัพระปกเกลา้, สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) , ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) เป็นตน้ 

  หลกัสูตรส าหรับผูบ้ริหารระดบักลางและหัวหน้างาน  เน้นการพฒันาทกัษะการบริหาร 
จัดการในด้ าน ต่ าง  ๆ  ได้แ ก่  The Manager, The Supervisor, Productivity Excellence, Corporate Plan 
รวมถึง หลกัสูตรดา้นการเงิน และทกัษะตามต าแหน่ง  เป็นตน้ 

 หลกัสูตรส าหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ  เน้นการพฒันาทกัษะตามต าแหน่งงานทั้งดา้น 
Soft Skill และ Technical Skill ได้แก่ การบริหารโครงการและการบริหารสัญญา การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ รวมทั้ง หลกัสูตรการคิดวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ 
เป็นตน้ 

  หลกัสูตร/โครงการอ่ืนๆ เช่น หลกัสูตร Train the trainer เพื่อพฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพ มี
ความรู้ความเช่ียวชาญ ให้สามารถเป็นวิทยากร / Trainer ถ่ายทอดความรู้ให้กบัพนกังานในองค์กร , เพื่อ
รองรับการขยายตวัทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็นการเร่ิมโครงการพฒันาภาษาองักฤษ จากรูปแบบเดิม
ท่ีอบรมในห้องเรียน เป็นแบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต (Online) และโครงการวดัศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการของพนกังานระดบัผูบ้งัคบับญัชาหรือเทียบเท่า  รวมทั้งพนกังานระดบับริหาร เพื่อน าผลการทดสอบ
มาใชใ้นการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP)  ต่อไป เป็นตน้ 
 นอกจากหลักสูตรท่ี เก่ี ยวข้องกับหน้ า ท่ีหลักแล้ว  พนักงานย ังได้ ศึกษาดูงาน เก่ียวกับ
ระบบปฏิบติัการ (Operation) ยงัต่างประเทศอีกดว้ย 
 บริษทัฯ เป็นองค์กรด้านทรัพยากรน ้ า ดงันั้นจึงให้ความส าคญัในเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานและ
สภาพแวดล้อมการท างานอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ก าหนดการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านท่ีเก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในแผนการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี ในปี 2558 มีการจัดอบรมท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม  จ  านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับลูกจา้งทัว่ไปและลูกจา้งท่ี
เขา้ท างานใหม่ 

2. จิตรักรักษพ์ลงังาน (ส านกังานกรุงเทพ) 
3. การอนุรักษพ์ลงังาน (ส านกังานระยอง) 
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นอกจากน้ี บริษัทฯได้การจัดท า แผนสืบทอดต าแหน่ง(Succession Planning) โดยเฉพาะใน
ต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญักบัองค์กร ให้มีความเช่ือมโยงกบัการวางแผนการพฒันาสายอาชีพ (Career 
Development Plan)  เม่ือพนกังานมีการเปล่ียนแปลงเล่ือนต าแหน่งหรือระดบังาน จะมีโปรแกรมการพฒันา
ท่ีปรับพื้นฐาน เพื่อสร้างความพร้อมให้สามารถท างานในต าแหน่งใหม่ไดต้รงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ
นั้นๆ อีกดว้ย  

จากการท่ีบริษัทฯ น าแนวคิดเร่ืองการพัฒนาบุคลากรในสัดส่วน 70 -20 -10 
(อ้างอิง The Career Architect Development Planner. 1996, Michael M Lombardo and 
Robert W.Eichinger)  มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงบริษัทฯได้ใช้วิธีการพัฒนาท่ี
หลากหลาย นอกเหนือจากการฝึกอบรมขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ  ยงัเลือกใชว้ิธีการพฒันา ท่ี
ท าให้ได้ผลลพัธ์ท่ีได้จากการพฒันามากท่ีสุด  (สัดส่วน 70%)  คือ การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) นอกจากน้ีการหมุนเวียนงานยงัเป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้
งานท่ีหลากหลาย มีความเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัของฝ่ายอ่ืนๆ  ก่อใหเ้กิด
ความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจความส าคญัของการท างานร่วมกนั 

ในปี  2558 บริษัทฯ มีการหมุนเวียนงาน ร้อยละ 21.89 ซ่ึ งมีสัดส่วนการ
หมุนเวียนงานมากกว่าบริษทัอ่ืนในท้องตลาด และมีการเล่ือนต าแหน่ง ร้อยละ 2.96 
(อา้งอิงผลการส ารวจดา้นทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2557 เร่ืองการเปรียบเทียบสัดส่วน
การหมุนเวียนงานกบับริษทัในทอ้งตลาด ของสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
: TMA  พบวา่ มีสัดส่วนการหมุนเวียนงาน ร้อยละ 5.53 และการเล่ือนต าแหน่ง ร้อยละ 
8.63)   

นอกจากน้ียงัได้จดัท าแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความชัดเจนมากข้ึน อาทิ      
การปรับโครงสร้างค่าจ้างเงิน เดือน การบริหารต าแหน่งงาน  (Career Management) การบริหาร
ค่าตอบแทน หลกัเกณฑ์การเล่ือนระดบั  และหลกัเกณฑ์การเล่ือนต าแหน่ง ทั้งน้ีไดส่ื้อสารให้หวัหน้างาน
และพนกังานมีความเขา้ใจ  และจะเร่ิมใชแ้นวปฏิบติั หลกัเกณฑฯ์ เตม็รูปแบบในปี 2559 
  กำรจัดเกบ็ กำรเผยแพร่ และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้   

 ตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบ Internal Web ระบบท่ีจดัเก็บขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ องคค์วามรู้ท่ีส าคญัจากทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงเป็นศูนยก์ลางระบบต่างๆในองคก์รท่ี
ส าคญั เช่น ระบบจดัซ้ือ ระบบตรวจรับสินคา้ ระบบจองหอ้งประชุม ระบบ Action Plan ระบบKPIs ระบบ
ดูแลลูกคา้ และระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) เพื่อให้พนักงานรับรู้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั อีกทั้ง
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหพ้นกังานพฒันาศกัยภาพไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัใน
การน าไปสู่องคก์รแห่งความย ัง่ยนื 
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 ในปี 2558 ได้มีการพฒันาระบบ Internal Web อย่างต่อเน่ือง และเพิ่มช่องทางการเขา้ใช้งานให้
ทันสมัย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยการพัฒนาจากการใช้งานบน WEB เป็นการเข้าใช้งานผ่าน  
Application บนระบบมือถือ Android และ Smart Phone เพื่อตอบสนองวิถีชีวิต (Life Style)  ของพนกังาน
ในปัจจุบนั   
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

  คณะกรรหการบริษทัฯไดใ้า้ควาหส าคญัอย่างต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจภายใตา้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  หุ่งเน้นการสร้างประโยนน์สูงสุดใา้แก่ผูถื้อาุ้น โดยค านึงถึงผูหี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
รวหทั้งการใา้ควาหส าคญักบัควาหรับผิดนอบต่อสังคห นุหนน และส่ิงแวดลอ้ห ส าารับปีท่ีผา่นหาบริษทัฯ 
ไดท้บทวนาลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยหุ่งเนน้เร่ืองการน าาลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีตาหาลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าารับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 จากตลาดาลักทรัพย์ฯ และจาก ASEAN CG 
Scorecard หาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อยกระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ใา้ได้
หาตรฐานสากล  
 
 9.1 นโยบายเกีย่วกบัการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 
  คณะกรรหการบริษทัฯไดก้ าานดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) รวหทั้งนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงาาคห 2546 โดยหอบาหายใา้คณะกรรหการธรรหาภิ
บาลและสรราาพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ใา้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าานดของตลาดาลกัทรัพยแ์า่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรหการาลกัทรัพย์
และตลาดาลกัทรัพย ์มก.ล.ต.  พร้อหทั้งน าเสนอยงัคณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุหติั  
  บริษทัฯ จะเผยแพร่าลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปยงัพนกังานทุกระดบั ส าารับพนกังานใาห่จะ
ลงนาหรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจในวนัปฐหนิเทศ เพื่อใา้ตระานักถึงการปฏิบัติตาห
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นาัวข้อาน่ึงท่ีก าานดไวใ้นาลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ท่ีจะตอ้งน าไป
ปฏิบติัใาส้อดคลอ้งต่อไป เน่นเดียวกบัคณะกรรหการบริษทัฯ ก็จะลงนาหและรับทราบคู่หือคณะกรรหการ
บริษทัฯ ซ่ึงยดึาลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในวนัปฐหนิเทศกรรหการเน่นกนั  
  าลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ หีเน้ือาาแบ่งเป็น 5 าหวด ไดแ้ก่ 

1) สิทธิของผูถื้อาุน้ มRights of shareholders  
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อาุ้นอยา่งเท่าเทียหกนั มEquitable treatment of shareholders  
3) บทบาทของผูหี้ส่วนไดเ้สีย มRole of stakeholders  
4) การเปิดเผยขอ้หูลและควาหโปร่งใส มDisclosure and transparency  
5) ควาหรับผดินอบของคณะกรรหการ มResponsibilities of Board  

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษทัฯ ไดต้ระานกัถึงสิทธิของผูถื้อาุ้นทุกราย โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีผูถื้อาุ้นพึงไดรั้บ
ตาหท่ีกฎาหายและขอ้บงัคบัก าานด และการปฏิบติัต่อผูถื้อาุ้นอย่างเท่าเทียหและเป็นธรรห เน่น  การ
ก าานดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ตาหาลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  การเปิดเผยข้อหูลท่ีถูกต้อง 
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โปร่งใส และทนัเวลา  เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อใา้บริษทัฯหีการด าเนินงานท่ีเจริญเติบโตอยา่งหีคุณค่าและย ัง่ยืน
ต่อไป  
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ก่อนวนัประชุม  

 บริษทัฯ เปิดโอกาสใา้สิทธิแก่ผูถื้อาุ้นเสนอระเบียบวาระการประนุหสาหญัผูถื้อาุ้น และ
เสนอน่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแาน่งกรรหการเป็นการล่วงาน้า 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคห ถึง 31 ธนัวาคห 
2558 โดยแจง้ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดาลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 บริษทัฯ แจง้ก าานดวนัประนุห และระเบียบวาระการประนุหสาหญัผูถื้อาุ้น ประจ าปี 
2557 ใา้ผูถื้อาุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศตลาดาลกัทรัพย ์ฯ และเว็บไซต์บริษทัฯ ล่วงาน้าก่อนวนั
ประนุหไห่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 บริษัทฯ จัดส่งานังสือเนิญประนุห และรายละเอียดระเบียบวาระการประนุหซ่ึง
ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์เาตุผล และควาหเา็นของคณะกรรหการบริษทัฯ  พร้อหทั้งานงัสือหอบฉนัทะ 
ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ  และแจง้การเผยแพร่เอกสารการประนุหยงัผูถื้อาุ้นล่วงานา้ก่อนวนัประนุหไห่
นอ้ยกวา่ 28  วนั  

 บริษทัฯ ไดล้งประกาศานงัสือเนิญประนุหลงในานงัสือพิหพติ์ดต่อกนั 3 วนั และก่อนวนั
ประนุหไห่นอ้ยกวา่ 3 วนั และไดน้ าานงัสือเนิญประนุหและเอกสารประกอบการประนุหเปิดเผยในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ล่วงานา้ก่อนวนัประนุห 30 วนั 

 กรณีท่ีผูถื้อาุ้นท่ีไห่สาหารถเขา้ร่วหประนุหดว้ยตนเอง ผูถื้อาุ้นสาหารถใน้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตาหานงัสือหอบฉนัทะท่ีก าานดโดยกรหพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณินย ์ แบบ ก. ารือ ข.
ารือ ค. และบริษทัฯ ไดก้ าานดใา้หีกรรหการอิสระ จ านวน 3 คน ใา้ผูถื้อาุ้นหอบฉันทะแทนในการเขา้
ประนุห และในสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน       
วนัประชุม 

 ในการประนุหสาหญัผูถื้อาุ้นประจ าปี  2557 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เหษายน 2558 เวลา 13.00 
น. ณ า้องหฆัวานรังสรรค์ สโหสรทาารบก กรุงเทพหาานคร บริษทัฯไดอ้ านวยควาหสะดวกแก่ผูถื้อาุ้น
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง  โดยใา้บริษัท  อินเวนท์เทค ซิสเท็หส์ มประเทศไทย  จ ากัด 
มINVENTECH   น าโปรแกรหการลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจนบัคะแนนเสียงดว้ยระบบ Barcode หาใน้
ในการประนุห และเพื่อควาหโปร่งใสบริษทัฯ จึงจดัใา้หีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประนุหผู ้
ถือาุน้ จ  านวน 3 คน โดยเป็นผูแ้ทนจากส านกังานกฎาหาย และ ผูแ้ทนจากผูถื้อาุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประนุห 

 คณะกรรหการบริษทัฯ เขา้ร่วหประนุห จ านวน 12 คน มร้อยละ 100 ของจ านวนกรรหการ
ทั้งาหด  ซ่ึงรวหถึงประธานคณะกรรหการบริษทัฯ ประธานคณะกรรหการบริาารและการลงทุน ประธาน
คณะกรรหการตรวจสอบ ประธานคณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราา และประธานคณะกรรหการ
ก าานดเกณฑแ์ละประเหินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และพิจารณาค่าตอบแทน  
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 ผูบ้ริาารระดบัสูงของกลุ่หบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ ผูส้อบบญันี และท่ีปรึกษากฎาหาย
เขา้ร่วหประนุหเพือ่ตอบค าถาห และรับทราบควาหคิดเา็นของผูถื้อาุ้น 

 ก่อนเร่ิหการประนุหประธานในท่ีประนุหแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งน้ีก่อนการลงหติทุกระเบียบวาระ ประธานในท่ีประนุหเปิดโอกาสใา้ผูถื้อาุ้นทุก
รายหีสิทธิในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยเปิดโอกาสใา้สอบถาห แสดงควาหคิดเา็น โดย
ไดแ้จง้ผูถื้อาุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเาหาะสห รวหทั้งใา้สิทธิเสนอแนะอยา่งเท่าเทียหกนั ทั้งน้ี
กรรหการ และผูบ้ริาารตอบขอ้ซักถาหอย่างนดัเจนทุกค าถาหแลว้จึงใา้ท่ีประนุหออกเสียงลงหติ ส าารับ
ระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรหการ ประธานแจง้ใาผู้ถื้อาุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 ประธานในท่ีประนุหได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประนุหใา้ท่ี
ประนุหผูถื้อาุ้นทราบทั้งก่อนเสนอระเบียบวาระใาห่และก่อนส้ินสุดการประนุห  โดยประธานด าเนินการ
ประนุหใา้สอดคล้องกบัขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยได้ประนุหตาหล าดบัระเบียบวาระท่ีก าานดไวใ้นานงัสือ
เนิญประนุห เวน้แต่ท่ีประนุหหีหติใา้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไห่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนผูถื้อาุ้นซ่ึงหาประนุห  ทั้งน้ี ไห่หีการเปล่ียนล าดบัระเบียบวาระจากท่ีระบุในานังสือเนิญประนุห
สาหญัผูถื้อาุน้  และเห่ือท่ีประนุหไดพ้ิจารณาครบทุกระเบียบวาระแลว้ประธานเปิดโอกาสใาผู้ถื้อาุน้ทราบ
วา่ผูถื้อาุ้นซ่ึงรวหกนัไห่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนาุ้นท่ีจ าาน่ายไดท้ั้งาหดอาจขอใา้ท่ีประนุหพิจารณา
เร่ืองอ่ืนได ้ 
ภายหลงัการประชุม 

 บริษัทฯ เผยแพร่หติท่ีประนุหผู ้ถือาุ้นประจ าปี  2557 ผ่านระบบสารสนเทศตลาด
าลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ทนัทีเห่ือการประนุหส้ินสุดลง 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประนุหสาหญัผูถื้อาุ้น และจดัส่งใา้ตลาดาลกัทรัพยฯ์ และ
ส านักงานคณะกรรหการก ากบัาลกัทรัพยแ์ละตลาดาลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณินย ์ภายใน 14 วนันับ
จากวนัประนุห โดยไดบ้นัทึกประเด็นต่างๆ ในรายงานการประนุห พร้อหทั้งบนัทึกหติท่ีประนุหท่ีนดัเจน 
และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเา็นดว้ย  ไห่เา็นดว้ย ารืองดออกเสียง   

 สหาคหส่งเสริหผูล้งทุนไทยไดจ้ดัท าโครงการประเหินคุณภาพการจดัประนุหสาหญัผูถื้อ
าุน้ประจ าปี 2557 ซ่ึงผลประเหินดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนเตห็ 100 คะแนน อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” 
  นอกจากการประนุหสาหญัผูถื้อาุ้นประจ าปี 2557 แลว้ บริษทัฯ หีการเรียกประนุหวิสาหญั
ผูถื้อาุ้นคร้ังท่ี 1/2558 จดัข้ึนเห่ือวนัจนัทร์ท่ี 10 สิงาาคห 2558 โดยหีระเบียบวาระาลกัคือ การพิจารณา
อนุหติัใา้บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั มหาานน  ซ้ือาุ้นของบริษทั เอ็กคอหธารา จ ากดั จากบริษทั 
เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั และระเบียบวาระเร่ืองรับทราบแผนการน าบริษทั ยูนิเวอร์แซล ยู
ทีลิต้ีส์ จ  ากดั มหาานน  เขา้จดทะเบียนในตลาดาลกัทรัพยฯ์ โดยการประนุหวสิาหญัผูถื้อาุน้ดงักล่าว บริษทั
ฯ ไดใ้า้สิทธิต่อผูถื้อาุ้น และหีการปฏิบติัต่อผูถื้อาุ้นอยา่งเท่าเทียหกนั เน่นเดียวกบัการประนุหสาหญัผูถื้อ
าุน้ประจ าปี 2557  
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู ้ถือาุ้นอย่างเท่าเทียหและเป็นธรรห เน่น การเข้าประนุหและออกเสียง
ลงคะแนนในการประนุหผูถื้อาุน้ การเปิดโอกาสใาสิ้ทธิแก่ผูถื้อาุ้นรายยอ่ยในการเสนอน่ือบุคคลเพื่อด ารง
ต าแาน่งเป็นกรรหการบริษทัฯ  และเสนอระเบียบวาระในการประนุหสาหญัผูถื้อาุ้นเป็นการล่วงาน้า 3 
เดือนสุดท้าย ก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบัญนี ม1 ตุลาคห – 31 ธันวาคห 2558  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
http://www.eastwater.com า รือ  Corporate_secretary@eastwater.com และส่ งเร่ืองผ่านทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตาหหาภายาลัง   รวหถึงการจดัใา้หีเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประนุหผูถื้อาุ้นเป็นภาษาองักฤษ
ส าารับผู ้ถือาุ้นต่างนาติ การก าานดนโยบายใา้กรรหการท่ีหีส่วนได้เสีย ารือหีควาหขัดแย้งทาง
ผลประโยนน์ งดเวน้จากการหีส่วนร่วหในการประนุหพิจารณาระเบียบวาระท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ก าานดปรันญาการท างานโดยหุ่งเนน้ควาหรับผดินอบและการปฏิบติัอยา่งเสหอภาคเป็น
ท่ีน่าเน่ือถือต่อผูหี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี                        
 1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษทัฯ ค านึงถึงการลงทุนท่ีใา้ผลตอบแทนท่ีเาหาะสหและ
ยุติธรรห โดยรักษาสถานภาพทางการเงินใา้หีสถานะหัน่คงเพื่อประโยนน์ต่อควาหคงอยูแ่ละเจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื 

  2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดว้ยการจดัการ และพฒันาทรัพยากรน ้ า ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีหี
คุณภาพและสร้างควาหพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้บริษทัฯ หุ่งหัน่สร้างควาหพึงพอใจสูงสุดใา้แก่ลูกคา้ในการ
บริาารจดัการน ้ าใา้เพียงพอต่อการใน้งานของลูกคา้ทุกรายดว้ยบริการอยา่งใส่ใจและเท่าเทียหกนั ในการ
แกปั้ญาาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใา้บริการแก่ลูกคา้อยา่งดีท่ีสุดในเวลาท่ีเาหาะสหโดยหุ่งรักษาและพฒันาระดบัการ
บริการท่ีหีคุณภาพท่ีดีข้ึนในทุกพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง  

 3) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยปฏิบติัตาหเง่ือนไข ขอ้ก าานดในสัญญา และไห่ปกปิดสถานะ
การเงินท่ี  แทจ้ริงของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวหทั้งไห่ในเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้ืหเงินไปในทางท่ีขดั
กบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้ากู้ย้หืเงิน   
  4) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยใา้ควาหเคารพต่อสิทธิตาหกฎาหายของพนกังานทุกคน จดั
ใา้หีสภาพแวดลอ้หของการท างานท่ีดี ปลอดภยั  สวสัดิการท่ีดี และสภาพการจา้งท่ียุติธรรหเาหาะสหกบั
สภาวะตลาด ส่งเสริหใา้พนกังานทุกคนไดหี้โอกาสเติบโตในสายอานีพและสร้างเสริหควาหสัหพนัธ์อนัดี
ระาวา่งกนั และหีควาหผกูพนักบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

 5) ความรับผดิชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิโดยพยายาหสร้างควาหสัหพนัธ์ท่ีจะก่อใา้เกิด
ประโยนน์สูงสุดร่วหกนัทั้งกบัคู่คา้ ผูจ้ดัาา และผูร่้วหทุนภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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 6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยด าเนินธุรกิจท่ีหีควาหรับผดินอบต่อสังคห เคารพ
และปฏิบติั ตาหกฎาหายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ท่ีก่อใา้เกิดควาหสูญเสียต่อ
นีวติและทรัพยสิ์นของบุคลากร นุหนน และส่ิงแวดลอ้ห 

 7) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง บริษทัฯ ปฏิบติัภายใตา้ลกัการของการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเท่ียง
ธรรห และถูกกฎาหาย ไห่แสวงาาขอ้หูลท่ีเป็นควาหลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไห่สุจริต ารือไห่
เาหาะสห 
3.2 นโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตระานักถึงสิทธิควาหเท่าเทียหกนั และการไห่ละเหิดสิทธิหนุษยนนของพนักงานโดย
ปฏิบัติตาหาลักสิทธิหนุษยนนท่ีได้รับการคุ้หครองตาหรัฐธรรหนูญแา่งรานอาณาจกัรไทยารือตาห
กฎาหายไทย และตาหสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยหีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาห ไห่กระท าการท่ีเป็นการ
ละเหิดต่อศกัด์ิศรีควาหเป็นหนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล และไห่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลาน่ึง
โดยแบ่งแยกถ่ินก าเนิด เน้ือนาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายารือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจารือสังคห ควาหเน่ือทางศาสนา การศึกษาอบรห ารือควาหคิดเา็นทางการเหือง ารือลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีไห่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต  
 เห่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2554 บริษทัฯ ไดร่้วหลงนาหแสดงเจตนารหณ์เป็นแนวร่วหปฏิบติัของภาคเอกนน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต มCollective Action Coalition : CAC) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลและส านักงาน
คณะกรรหการป้องกนัและปราบปราหการทุจริตแา่งนาติ มป.ป.น.  ร่วหกบั 8 องค์กรได้แก่ าอการคา้ไทย 
สหาคหส่งเสริหสถาบนักรรหการบริษทัไทย มThai Institute of Directors  : IOD)  าอการคา้นานานาติ สหาคห
บริษทัจดทะเบียนไทย สหาคหธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาากรรหแา่งประเทศไทย และ
สภาอุตสาากรรหการท่องเท่ียวแา่งประเทศไทย ผลกัดนัใา้หีหาตรการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกนน ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสหานิกแนวร่วหปฏิบติัของภาคเอกนนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เห่ือวนัท่ี 3 
เหษายน 2558 
 บริษัทฯ ได้ก  าานดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีเาหาะสหเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปนั่น
ภายในองค์กรของคณะกรรหการ ฝ่ายบริาาร และพนักงานของบริษัทฯ ไวใ้นนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปนั่นภายในองคก์ร โดยก าานดใา้หีการสอบทานการปฏิบติัตาหนโยบายอย่างสห ่าเสหอ รายละเอียด
นโยบายฯ สาหารถดูได้ท่ี  http://eastw-th.listedcompany.com/anti_corruption.html ทั้ งน้ี  ทุกาน่วยงานได้
ร่วหกนัประเหินควาหเส่ียงด้านการเกิดทุจริตในทุกกระบวนการเพื่อประกอบการปรับปรุงระบบภายในใา้
เาหาะสห และเป็นฐานขอ้หูลในการประเหินควาหเส่ียงในปีต่อไป  
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วหกิจกรรหต่างๆ ของแนวร่วหปฏิบัติของภาคเอกนนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตท่ีจดัโดยสหาคหส่งเสริหสถาบนักรรหการบริษทัไทย มThai Institute of Director: IOD  
และาน่วยงานต่างๆอย่างต่อเน่ือง เน่น งานวนัต่อตา้นคอร์รัปนั่นภายใตา้ัวขอ้งาน “Active Citizen พลัง
พลเหืองต่อตา้นคอร์รัปนัน่” เห่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2558 เป็นตน้ 

http://eastw-th.listedcompany.com/anti_corruption.html%20ทั้งนี้
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 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเหินระดบัการพฒันาควาหย ัง่ยืนเร่ือง Anti Corruption ของ
บริษทัจดทะเบียนไทยปี 2558 ซ่ึงประเหินโดยสถาบนัไทยพฒัน์ท่ีระดับ 4 จาก 5 ระดบั โดยในปี 2558 
บริษทัฯ ไดข้ยายขอบเขตการต่อตา้นคอร์รัปนัน่ไปยงัาุ้นส่วนทางธุรกิจ ผูเ้น่าอาคาร และคู่คา้ไห่ใา้หีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปนัน่ทุกรูปแบบ เน่น การเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยการประกาศนโยบายใน
การไห่รับของขวญัของก านัลในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และจดัอบรหดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปนั่น
โดยประธานคณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราาและจดัเสวนาผูค้า้ ผูเ้น่าอาคาร โดยหีผูเ้ขา้ร่วหทั้งส้ิน
ประหาณ 78 คน  
3.4 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ 
             เพื่อเป็นการใา้สิทธิแก่ผูหี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ในการติดตาหตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
ารือบริษทัในเครือใา้หีประสิทธิภาพประสิทธิผลและควาหโปร่งใส  คณะกรรหการบริษทัฯ และบริษทัใน
เครือ จึงจดัใา้หีน่องทางในการแจง้เบาะแส รับเร่ืองราวร้องทุกข์  ร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ารือบริษทัในเครือท่ีถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎาหาย รวหถึงท่ีอาจเกิดขอ้ขดัแยง้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เน่น คู่คา้ ผูใ้นน้ ้ า นุหนน และาน่วยงานต่างๆ  เป็นตน้ ผูร้้องเรียนสาหารถจดัท าค าร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรประกอบกับเอกสาราลักฐานต่างๆหายงัคณะกรรหการบริษัทารือบริษัทในเครือเพื่อใา้หีการ
พิจารณาสืบสวน/สอบสวนขอ้เท็จจริง และก าานดแนวทางแกไ้ขปัญาาเพื่อใา้เกิดควาหเป็นธรรหกบัทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คณะกรรหการและผูบ้ริาารบริษทัฯ และบริษทัในเครือใา้ควาหเน่ือหัน่โดยลงนาหไว้
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ว่าจะรักษาควาหลบัเก่ียวกบัผูร้้องเรียนร้องทุกข์โดยการปกป้อง
คุห้ครอง เพื่อใา้ผูร้้องเรียนร้องทุกขท่ี์ใา้ถอ้ยค าารือใา้ขอ้หูลใดๆ ดว้ยควาหสุจริตใจไห่ไดหี้เจตนาในการ
ใาร้้ายารือก่อใา้เกิดควาหเสียาายแก่ผูใ้ด และผูร้้องเรียนร้องทุกขจ์ะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรหภายใต้
กฎ ระเบียบ และกฎาหายท่ีเก่ียวขอ้ง ไห่ถูกกลัน่แกลง้ รวหทั้งไห่หีการเปล่ียนแปลงต าแาน่งงาน ลกัษณะ
งาน สถานท่ีท างาน พกังาน ข่หขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้งารือการอ่ืนใดท่ีหีลกัษณะเป็นการปฏิบติั
อยา่งไห่เป็นธรรหต่อผูน้ั้น  

ในกรณีท่ีบุคคลใดใา้การเป็นพยาน ารือร่วหในการสอบสวนจะไดรั้บการคุห้ครอง ไห่ถูกกลัน่
แกลง้ โยกยา้ยาน้าท่ี ารือลงโทษแต่ประการใด เวน้แต่พนกังานหีเจตนาใา้การดว้ยอคติ ปรักปร า ใา้ร้าย 
เป็นเท็จ ารือไห่ใา้ควาหร่วหหือในกระบวนการสอบสวนาาควาหจริง และการพิจารณาลงโทษพนกังาน
ตั้งแต่ขั้นพกังานข้ึนไป ในการพิจารณาร้องทุกข์กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่จะแต่งตั้งคณะกรรหการ
พิจารณาเป็นคราวๆ ไป และจะส้ินสภาพลงทนัทีท่ีการพิจารณาลงโทษารือพิจารณาขอ้ร้องทุกข์นั้นๆ 
ส้ินสุดลง 

บริษทัฯ ก าานดใา้หีน่องทางแจง้เบาะแสารือขอ้ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปนั่น การกระท าผิด
กฎาหาย ารือจรรยาบรรณ  รายงานทางการเงินท่ีไห่ถูกตอ้ง การถูกละเหิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปนัน่ ารือ
ระบบควบคุหภายในท่ีบกพร่องผา่นน่องทางดงัต่อไปน้ี 
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เวบ็ไซต์บริษัท              : www.eastwater.com 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ : คณะกรรหการตรวจสอบ  AC_EW@eastwater.com 
                                        กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ CEO@eastwater.com 
     เลขานุการบริษทัฯ             Corporate_secretary@eastwater.com   
จดหมายธรรมดา : คณะกรรหการตรวจสอบ  

                                            บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั มหาานน  
 อาคารอีสทว์อเตอร์ นั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต  
                                             แขวงจอหพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
กล่องแสดงความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผูดู้แลรับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังานในส านกังาน

กรุงเทพฯ และ พื้นท่ีปฏิบติัการ  
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรหการบริษทัฯ และบริษทัในเครือดูแลใา้ฝ่ายบริาารหีระบบการส่ือสารท่ีเาหาะสห เพื่อ

เผยแพร่ขอ้หูลท่ีส าคญัและเป็นประโยนน์ต่อผูถื้อาุ้น เน่น รายงานทางการเงินท่ีเป็นไปตาหหาตรฐานการ
บญันีและผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญันีท่ีเป็นอิสระ โดยบริษทัฯ ยินดีท่ีจะปรับปรุงตาหหาตรฐานการ
บญันีท่ีหีการเปล่ียนแปลงตลอดจนตาหค าแนะน าของผูส้อบบญันี และขอ้หูลทัว่ไปเพื่อใา้ขอ้หูลต่างๆ หี
ควาหถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสหเาตุสหผลตาหประกาศของตลาดาลกัทรัพยแ์า่งประเทศไทย และ
สนบัสนุนใาฝ่้ายบริาารเปิดเผยขอ้หูลอ่ืนๆ โดยค านึงถึงหาตรการท่ีดีในการรักษาควาหลบัของขอ้หูลซ่ึงยงั
ไห่พึงเปิดเผยท่ีอาจหีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือขายาลกัทรัพย ์ารือการเปล่ียนแปลงราคาาลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ 

ขอ้หูลต่างๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดาลกัทรัพยแ์า่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบ ริษัทฯ    www.eastwater.com และบ ริษัท ใน เค รือ  www.uu.co.th ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยจะน าเสนอข้อหูลท่ีเป็นปัจจุบัน รวหทั้ งบริษัทฯ ยงัหีาน่วยงานนักลงทุนสัหพันธ์ 
มInvestor Relations  เป็นผู ้แทนบริษัทฯ รับผิดนอบการส่ือสารประนาสัหพันธ์ข้อหูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยนน์ใาผู้ถื้อาุน้ ผูล้งทุน นกัวเิคราะา์าลกัทรัพย ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้หูลของบริษทั โดยผู ้
ถือาุน้สาหารถติดต่อาน่วยงานนกัลงทุนสัหพนัธ์ผา่นทางน่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

โทรศพัท ์  02-272-1600 ต่อ 2489, 2456 
อีเหล ์      IR@eastwater.com 
เวบ็ไซต ์   http://eastw-th.listedcompany.com/home.html 

   นอกจากน้ีบริษทัฯ จดัใาหี้าน่วยงาน compliance ในแผนกกฎาหายเพื่อดูแลดา้นการปฏิบติังานใา้
สอดคล้องตาหกฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดาลักทรัพย์แา่งประเทศไทย และ ส านักงาน
คณะกรรหการก ากับาลักทรัพยแ์ละตลาดาลักทรัพย ์รวหถึงการเปิดเผยข้อหูลผ่านน่องทางต่างๆ เน่น 
  

mailto:AC_EW@eastwater.com
mailto:CEO@eastwater.com
mailto:Corporate_secretary@eastwater.com
http://www.uu.co.th/
mailto:IR@eastwater.com
http://eastw-th.listedcompany.com/home.html
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เวบ็ไซต์บริษทัฯ เวบ็ไซต์ตลาดาลกัทรัพยฯ์ และรายงานประจ าปี เป็นตน้ โดยสารสนเทศดงักล่าวตอ้งหี
ควาหถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และครบถว้นตาหท่ีกฎาหายก าานด เพื่อใา้ผูล้งทุนเกิดควาหเน่ือหัน่ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรหการบริษทัฯ เน่ือหัน่ว่ากระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นาัวใจส าคญัในการน าพา
องค์กรใา้บรรลุเป้าาหายท่ีก าานดไว ้คณะกรรหการบริษทัฯ หีควาหรับผิดนอบตาหกฎาหายและตอ้ง
ปฏิบติัตาหาลกัการก ากบัดูแลกิจการน้ี รวหทั้งหีควาหรับผิดนอบต่อผูหี้ส่วนได้เสีย มStakeholders  โดยหี
านา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริาารใา้หีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อก่อใาเ้กิดประโยนน์
สูงสุดต่อกลุ่หบริษทัฯ ผูถื้อาุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง    
5.1 ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ 
 คณะกรรหการบริษทัฯ หีบทบาทส าคญัยิ่งในการก าานดวิสัยทศัน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของ
บริษทั โดยก าานดใา้พิจารณาทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และก าานดแผนธุรกิจระยะยาว  
(Corporate Plan) ทุกๆ 3 ปี รวหทั้ งได้ใา้ฝ่ายบริาารศึกษาวิเคราะา์แผนาลักการพฒันาแาล่งน ้ า และ
ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออก ระยะ 10 ปี เน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้หทั้งในดา้นภูหิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส าารับการด าเนินการในแต่ละปีฝ่ายบริาารของบริษทั
ฯ ไดน้ าเสนอกลยทุธ์และกิจกรรหต่างๆ ต่อคณะกรรหการบริาารและการลงทุน และคณะกรรหการบริษทัฯ 
ตาหล าดบัเพื่อพิจารณาใา้ควาหเา็น และอนุหติัแผนปฏิบติัการรวหถึงงบประหาณประจ าปี นอกจากน้ีฝ่าย
บริาารไดด้ าเนินการรายงานควาหกา้วานา้ของแผนปฏิบติัการรวหถึงปัญาาอุปสรรคท่ีส าคญัยงัท่ีประนุห
คณะกรรหการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อทราบทุกไตรหาส   
  คณะกรรหการบริษทัฯ ได้หีการติดตาหผลการด าเนินงานของฝ่ายบริาาร โดยก าานดใา้หีการ
รายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าาหาย และผลประกอบการของบริษทัฯ โดยก าานดเป็นระเบียบ
วาระการประนุหเพื่อน าเสนอคณะกรรหการบริาารและการลงทุนทุกเดือน และน าเสนอคณะกรรหการ
บริษทัฯ เร่ืองรายงานสถานะการเงินและผลการด าเนินงานรายไตรหาส  นอกจากน้ีคณะกรรหการบริษทัฯ 
ไดต้ระานักถึงการปฏิบติัตาหกฎาหายและขอ้ก าานดต่างๆ โดยฝ่ายบริาารจะรายงานการเปล่ียนแปลง
าลักเกณฑ์ด้านกฎาหาย กฎระเบียบต่างๆ ของส านักงานคณะกรรหการก ากับาลักทรัพย์และตลาด
าลกัทรัพย ์และตลาดาลกัทรัพยแ์า่งประเทศไทย รวหถึงกฎาหายใาห่ท่ีประกาศ ารือจะประกาศใน้ใน
อนาคต และเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ยงัคณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อทราบ  
5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรหการบริษทัฯ ไดก้ าานดนโยบายเก่ียวกบัควาหขดัแยง้ทางผลประโยนน์ไวใ้นาลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่หือคณะกรรหการบริษทัฯ ดงัน้ี 

 กรณีท่ีคณะกรรหการบริษัทฯ หอบาหายใา้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติการแทน จะต้อง
หอบาหายโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ารือบนัทึกเป็นหติคณะกรรหการบริษทัฯ ไวใ้นรายงานการ
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ประนุห โดยหีการก าานดขอบเขตอ านาจ านา้ท่ีไวอ้ยา่งนดัเจน ซ่ึงขอบเขตดงักล่าวตอ้งไห่รวหถึง
การอนุหติัใา้ท ารายการท่ีผูรั้บหอบอ านาจเป็นบุคคลท่ีอาจหีควาหขดัแยง้ทางผลประโยนน์  ารือหี
ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี การตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นการตัดสินใจในรูปแบบองค์
คณะ (collective decision)  

 บุคลากรทุกระดบัตอ้งาลีกเล่ียงควาหขดัแยง้ทางผลประโยนน์  ซ่ึงจะส่งผลใา้กลุ่หบริษทัฯ เสีย
ผลประโยนน์ารือก่อใาเ้กิดควาหขดัแยง้ในการปฏิบติังาน 

 พนักงานทุกคนหีาน้าท่ี เปิดเผยเร่ืองท่ีอาจเป็นควาหขัดแย้งทางผลประโยนน์ท่ี เกิดข้ึนใา้
ผูบ้ ังคับบัญนาทราบ โดยต้องแนบรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวด้วย เพื่อรวบรวหเข้าาารือยงั
กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ 

 ไห่ใน้อ  านาจาน้าท่ีในต าแาน่งกรรหการบริษทัฯ ารือบริษทัในเครือเพื่อแสวงาาประโยนน์ส่วน
ตน ผูใ้กลนิ้ด ารือญาติสนิท ทั้งทางตรงและทางออ้ห 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้มีบริหารมีหน้าทีใ่นการรายงาน ดังนี ้

 รายงานการหีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลท่ีหีควาหเก่ียวข้องใา้บริษัทฯ ทราบ  โดย
เลขานุการบริษทัฯ จะส่งส าเนารายงานใา้ประธานคณะกรรหการ และประธานคณะกรรหการ
ตรวจสอบทราบ    

 รายงานการถือครองาลกัทรัพยข์องคณะกรรหการบริษทัฯ ผูบ้ริาาร และบุคคลท่ีหีควาหเก่ียวขอ้ง  
  ทั้งน้ี กรณีบริษทัฯ หีการท ารายการเก่ียวโยงกนั ก าานดใาบ้ริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาหาลกัเกณฑ์
ของประกาศส านกังานก.ล.ต. และตลาดาลกัทรัพยฯ์ อยา่งเคร่งครัดในการประนุหคณะกรรหการบริษทัฯ 
ฝ่ายบริาารจะแจง้ใาท่ี้ประนุหทราบ  โดยกรรหการท่ีหีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะงดออกเสียง และไห่อยู่
ในท่ีประนุหคณะกรรหการบริษทัฯ  
  กรณีของผูรั้บจา้ง และคู่คา้ บริษทัฯ ไดก้ าานดใา้ท ารายงานการหีส่วนไดเ้สียกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัตาหาลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.เพื่อเป็นขอ้หูลใา้ฝ่ายบริาารพึงระหดัระวงัขั้นตอนในการ
อนุหติัการท ารายการท่ีอาจหีควาหขดัแยง้ทางผลประโยนน์ ซ่ึงรายการระาว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทั
ในเครือ รวหถึงบริษทัฯ และผูหี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุหติัอย่างถูกตอ้ง นัดเจน  
โดยในโ้ครงสร้างราคา และเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เน่นเดียวกบัคู่คา้รายอ่ืนๆ ของบริษทัฯ โดยไดเ้ปิดเผย
รายละเอียดรายการระาวา่งกนัไวใ้นรายงานประจ าปี ม56-2  และแบบแสดงรายการขอ้หูล 56-1  
 5.3 จริยธรรมทางธุรกจิ  
 เพื่อแสดงเจตนารหณ์ในการด าเนินธุรกิจภายใตา้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรหการบริษทั
ฯ ไดก้ าานดใา้ประกาศใน้ “ าลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่หบริษทัฯ” “คู่หือคณะกรรหการบริษทัฯ” 
“คู่หือคณะกรรหการอิสระ” และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงประกาศใน้คร้ังแรกเห่ือวนัท่ี 17 สิงาาคห 2549 
โดยได้หีการปรับปรุงใา้ทันสหยั และเาหาะสหกับาลักเกณฑ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสหอ  เพื่อเป็น
หาตรฐานในการประพฤติปฏิบติัตาหาลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยก าานดใา้กรรหการบริษทัฯ ทุก
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ท่านลงนาหรับคู่หือคณะกรรหการบริษทัฯ  และส าารับพนกังานกลุ่หบริษทัฯ ไดจ้ดัใาหี้โครงการส่งเสริหควาหรู้
ควาหเข้าใจด้านาลักธรรหาภิบาลใา้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีพนักงานใาห่จะได้รับควาหรู้
ดงักล่าวในการปฐหนิเทศ และการจดัท าแบบทดสอบไปพร้อหกบัควาหรู้เก่ียวกบัธุรกิจบริษทัฯ  
5.4 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

      คณะกรรหการบริษทัฯ หีจ านวน 10 คน โดยคณะกรรหการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2558 
ประกอบดว้ย 

      กรรหการท่ีเป็นผูบ้ริาาร  0 คน  
      กรรหการท่ีไห่เป็นผูบ้ริาาร             10 คน 
      กรรหการอิสระ   7 คน 

5.5 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 คณะกรรหการบริษทัหุ่งเน้นควาหโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ กระจายอ านาจการตดัสินใจ แบ่ง
อ านาจการกลัน่กรอง และการพิจารณาอนุหติัอยา่งนดัเจน โดยประธานคณะกรรหการบริษทัไห่เป็นบุคคล
เดียวกบักรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ รวหทั้งสหานิกคณะกรรหการตรวจสอบเป็นกรรหการอิสระท่ีไห่หี
อ านาจลงนาหอนุหติัผกูพนักบับริษทั ไห่หีส่วนไดเ้สียในดา้นการเงิน และการบริาารงานของบริษทั รวหถึง
บริษทัในเครือ   
5.6 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอ่ืนของกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และผู้บริหาร 
               1. กรรหการบริษทัไปด ารงต าแาน่งกรรหการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ห่เกิน 3 แา่ง และรวห
บริษทัอ่ืนแลว้ไห่เกิน 5 แา่ง โดยท่ีรวหถึงรัฐวสิาากิจ 
    2. กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ และผูบ้ริาารด ารงต าแาน่งกรรหการบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ห่

เกิน 4 บริษทัจดทะเบียน 
5.7 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย  
 คณะกรรหการบริษทัฯ มประนุหคร้ังท่ี 10/2546 - 20 พฤศจิกายน 2546  หีหติเา็นนอบใา้หีการ
ประเหินผลการปฏิบติังานของคณะกรรหการบริษทัฯ อย่างสห ่าเสหอและต่อเน่ืองทุกปี  เพื่อใา้หีการ
ทบทวนผลงาน  ปัญาา  และอุปสรรคต่างๆ ในระาว่างปีท่ีผ่านหา  และสาหารถพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยา่งเาหาะสห  สอดคลอ้งกบัาลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
 นอกจากน้ีกฎบตัรคณะกรรหการนุดย่อยทุกคณะ ระบุใา้คณะกรรหการนุดย่อยประเหินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ทั้ งแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานปัญาาอุปสรรคท่ีเป็นเาตุใา้การ
ปฏิบติังานไห่บรรลุตาหขอบเขต อ านาจ านา้ท่ี (ถา้หี  ยงัคณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อทราบปีละ 1 คร้ัง  
หลกัเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
การประเมินการปฏิบัติงานแบบองค์คณะ 
1. คณะกรรหการบริษทัฯ ประเหินตนเองโดยครอบคลุหาวัขอ้ส าคญั ดงัน้ี 

1. ควาหพร้อหของกรรหการ 
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2. การก าานดกลยทุธ์ และวางแผนธุรกิจ 
3. การจดัการควาหเส่ียง และการควบคุหภายใน 
4. การดูแลไห่ใาเ้กิดควาหขดัแยง้ทางผลประโยนน์ 
5. การติดตาหรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
6. การประนุหคณะกรรหการบริษทัฯ 
7. อ่ืนๆ เน่น การสรราา การพิจารณาค่าตอบแทน การประเหินผลงานกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ เป็น
ตน้ 

2. คณะกรรหการตรวจสอบ ประเหินตนเองโดยครอบคลุหาวัขอ้ส าคญั ดงัน้ี 
1. อ านาจานา้ท่ี 
2. สหานิกคณะกรรหการตรวจสอบ 
3. การประนุห 
4. การควบคุหภายใน 
5. การจดัท ารายงานทางการเงิน 
6. การปฏิบติัตาหกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 
7. ผูส้อบบญันี 
8. ผูต้รวจสอบภายใน 
9. การรายงานของคณะกรรหการตรวจสอบ 

 10. การประเหินผลการปฏิบติังาน 
11. กฎบตัร 

3.  คณะกรรหการนุดยอ่ยอ่ืน ไดแ้ก่  1  คณะกรรหการบริาารและการลงทุน 2  คณะกรรหการธรรหาภิบาล
และสรราา 3  คณะกรรหการบริาารควาหเส่ียง  และ 4  คณะกรรหการก าานดเกณฑ์และประเหินผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ และพิจารณาค่าตอบแทน ประเหินครอบคลุหาวัขอ้ส าคญั ดงัน้ี 
1. ควาหพร้อหของกรรหการ 
2. การประนุหคณะกรรหการ 
3. อ านาจ านา้ท่ี และควาหรับผดินอบของกรรหการ 

การประเมินการปฏิบัติงานแบบรายบุคคล 
 การประเหินการปฏิบติังานแบบรายบุคคลของคณะกรรหการทุกคณะ ครอบคลุหาวัขอ้ส าคญั เน่น 
การเขา้ร่วหประนุห ทศันคติ และการพฒันาควาหรู้ควาหสาหารถอยา่งต่อเน่ืองของกรรหการ สัหพนัธภาพ
กบัฝ่ายบริาาร การประเหินจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง เป็นตน้ 
ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรหการนุดย่อยแต่ละนุด จะน าส่งแบบประเหิน
คณะกรรหการบริษทัฯ และคณะกรรหการนุดย่อย พร้อหสรุปขอ้หูลสนบัสนุนเพื่อประกอบการพิจารณา
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ประเหินทั้งแบบองค์คณะ และแบบรายบุคคลยงัคณะกรรหการทุกนุดภายในเดือนธันวาคหของทุกปี 
าลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัฯ จะรวบรวหแบบประเหินผลฯ เพื่อจดัท ารายงานสรุปผลการประเหินฯ 
น าเสนอยงัท่ีประนุหคณะกรรหการบริษทัฯ  
ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2558 
 คณะกรรหการบริษทัฯ รับทราบผลการประเหินการปฏิบติังานของคณะกรรหการบริษทัฯ และ
คณะกรรหการนุดย่อย  ในปี 2558 ในท่ีประนุหคณะกรรหการบริษัทฯ มประนุหคร้ังท่ี 2/2559 – 16 
กุหภาพนัธ์ 2559  ซ่ึงส่วนใาญ่หีผลการประเหินอยู่ในระดบัสูงกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ดีไดก้  าานดแนว
ทางการปรับปรุงาัวขอ้การประเหินท่ีไดค้ะแนนต ่าของคณะกรรหการทุกนุด ทั้งแบบองค์คณะ และแบบ
รายบุคคลใา้หีประสิทธิภาพหากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีเลขานุการบริษทัฯ ไดก้ าานดแนวทางเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของคณะกรรหการบริษทัฯ และคณะกรรหการนุดยอ่ยใาหี้ประสิทธิภาพหากยิง่ข้ึน โดยหีคะแนน
การประเหินผลสรุปไดด้งัน้ี 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรหการบริษทัฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรหการนุดย่อย 5 นุด ประกอบด้วย 1  คณะกรรหการ
ตรวจสอบ 2  คณะกรรหการบริาารและการลงทุน 3  คณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราา 4  
คณะกรรหการบริาารควาหเส่ียง และ 5  คณะกรรหการก าานดเกณฑ์ประเหินผลการด าเนินงานของบริษทั
ฯ และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อศึกษาและกลัน่กรองงานท่ีคณะกรรหการบริษทัฯ หอบาหายใา้หีควาห
ถูกตอ้ง นัดเจน สอดคล้องกบัพนัธกิจ และนโยบายของบริษทัฯ ในเบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรหการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุหติั  ารือเา็นนอบ  ารือใา้ขอ้แนะน าเพิ่หเติหแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหีกรรหการ 2 ท่านคือ
นายสาสั ประทกัษ์นุกูล และ นายไหตรี อินทุสุต ไดล้าออกในน่วงปลายปี 2558 ท  าใา้ต าแาน่งกรรหการ
นุดย่อยท่ีไดด้ ารงต าแาน่งซ่ึงประกอบดว้ยต าแาน่งประธานคณะกรรหการก าานดเกณฑ์ประเหินผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรหการบริาารและการลงทุน ประธานคณะกรรหการ

คณะกรรมกำรชุดย่อย 
ผลกำรประเมนิฯ  
(แบบองค์คณะ) 
คดิเป็นร้อยละ 

ผลกำรประเมนิฯ  
(แบบรำยบุคคล) 
คดิเป็นร้อยละ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ  91.42 93.64 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 98.73 
3. คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 92.00 90.00 
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 97.00 99.00 
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 87.33 93.33 
6. คณะกรรมการก าหนดเกณฑฯ์ และพิจารณาค่าตอบแทน 92.67 93.33 

คะแนนเฉลีย่รวมทุกคณะ 93.40 94.67 
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บริาารควาหเส่ียง และกรรหการก าานดเกณฑ์ประเหินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณา
ค่าตอบแทนวา่งลงและอยูร่ะาวา่งการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแาน่งทดแทนรายละเอียดคณะกรรหการนุดต่างๆ ท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรหการบริษทัฯ และการเขา้ประนุหในปีงบประหาณ 2558 หีดงัน้ี  
 
 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2558 ประกอบดว้ยกรรหการอิสระ 3 คน ดงัน้ี 

ล าดบัที ่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
1. นายอหร   เลาาหนตรี ประธานคณะกรรหการ 19/19 
2. นายนนินทร์ ทินนโนติ กรรหการ 19/19 
3. นางธนัดา จิตหาาวงศ ์ กรรหการ 19/19 

  
 คณะกรรหการตรวจสอบหีานา้ท่ีาลกัในการพิจารณาสอบทานควาหถูกตอ้ง และควาหน่าเน่ือถือใน
งบการเงินของบริษทัฯ วา่ไดป้ฏิบติัสอดคลอ้งตาหหาตรฐานการบญันีของประเทศไทยซ่ึงประกาศโดยสภา
วินานีพบัญนี ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรหการบริษัทฯ รวหทั้ งจัดใา้หีกระบวนการบริาารงานของ
คณะกรรหการตรวจสอบใา้สาหารถด าเนินไปอยา่งหีประสิทธิผล หีควาหเป็นอิสระ หุ่งเน้นการจดัใา้หีแนว
ปฏิบติัท่ีหีควาหโปร่งใส และนดัเจนระาว่างคณะกรรหการบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายบริาาร และผูส้อบ
บญันี เพื่อทบทวนและใา้ค าแนะน าดา้นการประเหินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุหภายใน
ของกลุ่หบริษทัฯ ใา้ปฏิบติัตาหกฎาหาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ และพิจารณารายการเก่ียวโยง ารือ
รายการท่ีอาจหีควาหขดัแยง้ทางผลประโยนน์ใา้เป็นไปตาหกฎาหายว่าหีควาหสหเาตุสหผล และคงไวซ่ึ้ง
ประโยนน์สูงสุดของบริษทัฯ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้หูลโดยรายงานของคณะกรรหการตรวจสอบจะถูกบรรจุ
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ นอกจากนั้น ยงัหีบทบาทาน้าท่ีใา้ควาหเา็นนอบในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
แต่งตั้ง ก าานดค่าตอบแทน และเลิกจา้งผูส้อบบญันี เพื่อน าเสนอยงัคณะกรรหการบริษทัฯ และผูถื้อาุ้น
พิจารณา รวหถึงใา้ควาหเา็นนอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ รวหถึง
การหีสายบงัคบับญันาโดยตรงกบัฝ่ายตรวจสอบเพื่อควาหเป็นอิสระในการปฏิบติังานของฝ่ายงานดงักล่าว 
 

9.2.2 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2558 ประกอบดว้ยกรรหการอิสระ 2 
คน และท่ีปรึกษา 3 คน ดงัน้ี 

ล ำดบัที ่ ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
ร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
1. นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร ประธานคณะกรรมการ 22/22 
2. พนัเอกเปรมจิรัสย ์ ธนไทยภกัดี กรรมการ 19/22 
3. พลเอกธนดล เผา่จินดา ท่ีปรึกษา 22/22 
4. พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางชา้ง ท่ีปรึกษา 19/22 
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ล ำดบัที ่ ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
ร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
5. นายเลิศวโิรจน ์ โกวฒันะ ท่ีปรึกษา 7/22 
6. นายสหสั ประทกัษนุ์กลู1 อดีตกรรมการ 17/17 
7. นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู2 อดีตกรรมการ 6/7 

หมำยเหตุ :  1. ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
 2. ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

    
คณะกรรหการบริาารและการลงทุน เป็นคณะกรรหการท่ีไดรั้บหอบาหายจากคณะกรรหการบริษทัฯ 

ใา้หีบทบาท  และานา้ท่ีในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใา้หีประสิทธิภาพ และหีควาหเขห้แข็ง
ทางธุรกิจตาหแนวนโยบายของคณะกรรหการบริษทัฯ โดยหีาน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรอง และทบทวน
แผนธุรกิจ แผนการด าเนินงาน งบประหาณประจ าปี  และการอนุหติัในโครงการลงทุนท่ีอยู่ภายใตก้รอบ
วงเงินท่ีไดรั้บหอบอ านาจจากคณะกรรหการบริษทัฯ นอกจากน้ี ยงัหีาน้าท่ีในการก าานดกระบวนการ และ
าลกัเกณฑ์การพิจารณาการขยายการลงทุนโครงการต่างๆ รวหทั้งพิจารณาการศึกษาควาหเาหาะสหในการ
ลงทุนและการเงิน ใา้ค  าปรึกษา ารือขอ้เสนอแนะ รวหถึงสนบัสนุนการบริาารงานของฝ่ายบริาารใา้บรรลุ
วตัถุประสงค์ และเป้าาหายของบริษทัฯ พร้อหทั้งรายงานผลการปฏิบติังานยงัคณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาและเพื่อทราบอยา่งสห ่าเสหอ 
 

9.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2558 ประกอบดว้ยกรรหการอิสระ 
4 คน ดงัน้ี 

ล ำดบัที ่ ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
ร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
1. พลต ารวจตรีวชิยั สงัขป์ระไพ ประธานคณะกรรมการ 9/9 
2. นายอมร เลาหมนตรี กรรมการ 9/9 
3. นายชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการ 8/9 
4. นางธชัดา จิตมหาวงศ ์ กรรมการ 9/9 

             
 

ด้านธรรมาภิบาล 
 คณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราาหีาน้าท่ีสนับสนุนงานของคณะกรรหการบริษัทฯ ใา้
ด าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และสาหารถรักษาผลประโยนน์ของผูถื้อาุ้น ตลอดจนผูหี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ของบริษทัฯ โดยการกลัน่กรองคู่หือคณะกรรหการบริษทัฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ  จรรยาบรรณพนกังาน 
ตลอดจนสอดส่อง และติดตาหการด าเนินงานใา้แน่ใจว่าบริษทัฯ ได้ปฏิบติัตาหขอ้พึงปฏิบติัท่ีส าคญัของ
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กระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีหีประสิทธิผลเาหาะสหสอดคลอ้งกบัขอ้ก าานดของตลาดาลกัทรัพยแ์า่ง
ประเทศไทยและขอ้ก าานดของ Asean CG Scorecard  
ด้านการสรรหา 

คณะกรรหการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราา เพื่อปฏิบติัภารกิจในการ
สรราา และเสนอน่ือบุคคลท่ีเาหาะสหส าารับเป็นกรรหการบริษทัฯ และบริษทัในเครือ กรรหการนุดยอ่ยของ
บริษัทฯ และกรรหการผู ้อ  านวยการใาญ่ รวหทั้ งตรวจสอบคุณสหบัติบุคคลท่ีเาหาะสหเพื่อน าเสนอ
คณะกรรหการบริษทัฯ ในการด ารงต าแาน่งดงักล่าวภายในกลุ่หบริษทัฯ ใา้ควาหเา็นต่อโครงสร้างการ
บริาารงานของคณะกรรหการบริษทัฯ และคณะกรรหการนุดยอ่ยต่างๆ  พร้อหทั้งน าเสนอยงัคณะกรรหการ
บริษทัฯ เพื่อพิจารณา และอนุหติัการปรับปรุงตาหควาหเาหาะสห 
 

9.2.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2558 ประกอบดว้ยกรรหการ 2 คน 
ดงัน้ี 

ล ำดบัที ่ ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
ร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 

1. พลต ารวจตรีวชิยั สงัขป์ระไพ กรรมการ 1/3 

2. พนัเอกเปรมจิรัสย ์ ธนไทยภกัดี กรรมการ 3/3 

3. นายไมตรี  อินทุสุต1 
อดีตประธาน
คณะกรรมการ 

3/3 

4. นายวนัชยั  หล่อวฒันตระกลู2 อดีตกรรมการ 2/2 
หมายเหตุ : 1. ลาออกจากการเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 1 ตุลาคห 2558 
                   2. ลาออกจากการเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคห 2558 
                   

คณะกรรหการบริาารควาหเส่ียงหีาน้าท่ีาลกัในการก ากบัดูแล และน าเสนอนโยบายการบริาาร
ควาหเส่ียงโดยรวหต่อคณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อทราบ โดยนโยบายครอบคลุหควาหเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ควาหเส่ียงด้านกลยุทธ์ ควาหเส่ียงดา้นปฏิบติังาน ควาหเส่ียงด้านการลงทุน ควาหเส่ียงดา้น
การตลาด และควาหเส่ียงท่ีหีผลกระทบต่อน่ือเสียงของกิจการ นอกจากน้ีคณะกรรหการฯ ยงัหีาน้าท่ี
พิจารณาหาตรการในการประเหินควาหเส่ียงและอนุหติัแผนบริาารควาหเส่ียง ก าานดวิธีปฏิบติั  ท่ีเป็น
หาตรฐาน กลยุทธ์ และการวดัควาหเส่ียง รวหทั้งใา้ขอ้แนะน าแก่ฝ่ายบริาาร พร้อหทั้งก ากบัดูแล ทบทวน 
และติดตาหแผนบริาารควาหเส่ียงเพื่อใา้หัน่ใจไดว้่าการบริาารควาหเส่ียงไดน้ าไปปฏิบติัอยา่งเาหาะสห 
และสาหารถควบคุหควาหเส่ียงไดอ้ยา่งหีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใาอ้ยูใ่นระดบัท่ียอบรับได ้
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั มหาานน            แบบ 56-1 ประจ าปี 2558        
 

ส่วนท่ี 2 านา้ 35 

 

9.2.5 คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณา
ค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2558 ประกอบดว้ยกรรหการ 2 คน ดงัน้ี 

ล าดบัที ่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 

1. นายไพบูลย ์     ศิริภาณุเสถียร กรรหการ 10/10 

2. พนัเอกเปรหจิรัสย ์ ธนไทยภกัดี กรรหการ 9/10 

3. พลเอกธนดล     เผา่จินดา ท่ีปรึกษา 9/10 

4. นายสาสั     ประทกัษนุ์กลู1 
อดีตประธาน
คณะกรรหการ 

10/10 

5 นายไหตรี     อินทุสุต2 อดีตกรรหการ 7/10 

าหายเาตุ : 1. ลาออกจากการเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
                2. ลาออกจากการเป็นกรรหการบริษทัฯ เห่ือวนัท่ี 1 ตุลาคห 2558 
 

การก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 คณะกรรหการบริษทัฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรหการก าานดเกณฑ์และประเหินผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ โดยหีานา้ท่ีก าานดและทบทวนเกณฑ์การประเหินผลการด าเนินงาน มCorporate KPIs  ประจ าปี
ของบริษทัฯ ใาส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ รวหทั้งติดตาห ประเหินผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ เป็นรายไตรหาส ตลอดจนใา้ขอ้แนะน าแก่ฝ่ายบริาารในการปฏิบติังาน และรายงานผล ณ ส้ินปียงั
คณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุหติั 
การพจิารณาค่าตอบแทน   
 คณะกรรหการก าานดเกณฑ์และประเหินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และพิจารณาค่าตอบแทนได้
เสนอแนะยงัคณะกรรหการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรหการบริษัทฯ 
คณะกรรหการนุดย่อยของกลุ่หบริษทัฯ ท่ีปรึกษาคณะกรรหการของกลุ่หบริษทัฯ ท่ีปรึกษาคณะกรรหการ
นุดย่อยของกลุ่หบริษทัฯ กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ ผูบ้ริาาร และพนกังานกลุ่หบริษทัฯ นอกจากน้ียงัได ้
เสนอแนะนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยนน์อ่ืนๆทั้งาหด ทั้งในรูปตวัเงิน และหิใน่ตวัเงินของบุคลากร
ทุกระดบัขององค์กรต่อคณะกรรหการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรหการบริษทัฯ ได้ใา้ควาหเา็นนอบและฝ่าย
บริาารไดน้ าไปก าานดเป็นระเบียบและแนวปฏิบติัในกลุ่หบริษทัฯ ต่อไป  

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
9.3.1  กรรมการอสิระ 

กรรหการอิสระเป็นกลไกส าคญัในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยกรรหการอิสระท าาน้าท่ีในการ
สนับสนุนนโยบายท่ีเป็นประโยนน์ต่อผูถื้อาุ้น ารือคดัคา้นเห่ือเา็นว่าบริษทัฯ อาจตดัสินใจไห่โปร่งใส ซ่ึงอาจ
กระทบต่อผลประโยนน์ของผูถื้อาุ้น และผูหี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  ๆ ดงันั้น กรรหการอิสระตอ้งหีควาหเป็นอิสระจากการ
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ควบคุหของผูบ้ริาาร  ผูถื้อาุน้รายใาญ่ และตอ้งไห่หีส่วนเก่ียวขอ้ง ารือหีส่วนไดส่้วนเสียในทางการเงินและบริาาร
ของกิจการโดยบริษทัฯไดก้ าานดนิยาหของ "กรรหการอิสระ" ใาส้อดคลอ้งตาหาลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีและเขห้กวา่ประกาศคณะกรรหการก ากบัตลาดทุน1 ดงัน้ี 

(1) กรรหการท่ีหิไดเ้ป็นกรรหการบริาาร มNon-Executive Director) และไห่ไดหี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การบริาารงานประจ า และไห่เป็นผูถื้อาุ้นของบริษทัฯ บริษทัใาญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วห และไห่ไดเ้ป็น
กรรหการท่ีเป็นผูแ้ทนของผูถื้อาุน้รายใาญ่ โดยหีคุณสหบติัเป็นไปตาหท่ีกฎาหายก าานด 

(2) ไห่เป็นบุคคลท่ีหีควาหสัหพนัธ์ทางสายโลาิต ารือโดยการจดทะเบียนตาหกฎาหายในลกัษณะ
ท่ีเป็น บิดา หารดา คู่สหรส พี่น้อง และบุตร รวหทั้ง คู่สหรสของบุตรของกรรหการรายอ่ืน ผูบ้ริาาร ผูถื้อ
าุ้นรายใาญ่ ผูหี้อ  านาจควบคุห ารือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใา้เป็นผูบ้ริาาร ารือผูหี้อ านาจควบคุหของ
บริษทัฯ ารือ บริษทัยอ่ย 

(3) ไห่ประกอบกิจการท่ีหีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีหีนยัส าคญักบักิจการบริษทัฯ 
ารือบริษัทย่อย ารือไห่เป็นาุ้นส่วนท่ีหีนัยส าคัญในา้างาุ้นส่วนารือเป็นกรรหการท่ีหีส่วนร่วหการ
บริาารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า ารือถือาุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนาุ้นท่ีหี
สิทธิออกเสียงทั้งาหดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีหีสภาพอยา่งเดียวกนัและแข่งขนัท่ีหีนยักบักิจการ
ของบริษทัฯ ารือบริษทัยอ่ย 

(4) ไห่หีควาหสัหพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใาญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วห ารือนิติบุคคลท่ีอาจ
หีควาหขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการในว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน  

 มก  ลกัษณะควาหสัหพนัธ์  
  ควาหสัหพนัธ์ในลกัษณะของการใาบ้ริการทางวนิานีพ 

1) ผูส้อบบัญนี ผูใ้า้บริการทางวินานีพ เน่น ท่ีปรึกษากฎาหาย ท่ีปรึกษาการเงิน ผู ้
ประเหินราคาทรัพยสิ์นเป็นตน้ 

2) ระดบันยัส าคญัท่ีไห่เขา้ข่ายอิสระ 
- กรณีผูส้อบบญันี : าา้หทุกกรณี 
- กรณีเป็นผูใ้าบ้ริการดา้นวนิานีพอ่ืน : หูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

  ควาหสัหพนัธ์ทางการคา้/ธุรกิจ มในแ้นวทางเดียวกบัขอ้ก าานดรายการเก่ียวโยงของตลาด
าลกัทรัพยฯ์  

- ลักษณะควาหสัหพันธ์ : ก าานดครอบคลุหรายการธุรกิจทุกประเภท ได้แก่
รายการท่ีเป็นธุรกรรหปกติ รายการเน่า/ใา้เน่าอสังาาริหทรัพย ์รายการเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น/บริการ และรายการใาา้รือรับควาหน่วยเาลือทางการเงิน 

                                                 
1 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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- ระดบันยัส าคญัท่ีไห่เขา้ข่ายอิสระ : หูลค่ารายการหากกวา่ารือเท่ากบั 20 ลา้นบาท 
ารือหากกวา่ารือเท่ากบัร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์หีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั
ฯ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ีในการพิจารณาหูลค่ารายการใาร้วหรายการท่ี
เกิดข้ึนในระาวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีหีรายการในคร้ังน้ีดว้ย 

มข   กรณีท่ีหีลกัษณะควาหสัหพนัธ์ตาห ขอ้ ก. กบันิติบุคคล บุคคลท่ีเขา้ข่ายไห่อิสระ ไดแ้ก่ ผูถื้อ
าุน้รายใาญ่ กรรหการ มยกเวน้กรรหการอิสระ/กรรหการตรวจสอบ  

 มค  ก าานดน่วงเวลาท่ีา้าหหีควาหสัหพนัธ์ตาหขอ้ ก. และข. ในปัจจุบนั และ 2 ปี ก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้ง  

(5) ไห่เป็นกรรหการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรหการของบริษทัฯ ผูถื้อาุ้นรายใาญ่ 
ารือผูถื้อาุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อาุน้รายใาญ่ของบริษทัฯ 

(6) ไห่หีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใาไ้ห่สาหารถใาค้วาหเา็นอยา่งอิสระได ้
(7)  กรรหการอิสระท่ีหีคุณสหบติัตาหขอ้ 1-6 อาจไดรั้บหอบาหายจากคณะกรรหการบริษทัฯ ใา้

ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใาญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วห บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ารือ
นิติบุคคลท่ีอาจหีควาหขดัแยง้ โดยหีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้

ม8  ระยะเวลาการด ารงต าแาน่งกรรหการอิสระ ไห่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งใาด้ ารงต าแาน่งกรรหการอิสระคร้ังแรก 
9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   
1.หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

บริษทัฯ จดัใา้หีคู่หือคณะกรรหการบริษทัฯ ซ่ึงระบุเร่ืองการสรราากรรหการวา่ การพิจารณาสรร
าาและแต่งตั้งผูท่ี้เาหาะสหเพื่อหาด ารงต าแาน่งคณะกรรหการบริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการตาหขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯและขอ้ก าานดของคณะกรรหการบริษทัฯ โดยตอ้งเป็นผูหี้คุณสหบติัตาหท่ีกฎาหายก าานด ทั้งน้ี
คณะกรรหการบริษทัฯ ได้พิจารณาเา็นนอบการปรับปรุงาลกัการส าคญัประกอบการพิจารณาสรราา
กรรหการ เพื่อใา้สอดคลอ้งกบัาลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ท่ีได้แกไ้ขตาหาลกัเกณฑ์การ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าารับบริษัทจดทะเบียนในปี 2555 ของตลาดาลักทรัพยแ์า่งประเทศไทย และ
าลกัเกณฑ์การประเหินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ของสหาคหส่งเสริห
สถาบนักรรหการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) โดยน าเสนอยงัคณะกรรหการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุหติั สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

-     จะต้องเป็นผู ้ท่ี หีคุณสหบัติเาหาะสหไห่หีลักษณะต้องา้าหตาหข้อก าานดของ
คณะกรรหการบริษทัฯตาหท่ีตลาดาลกัทรัพยแ์า่งประเทศไทยก าานด และาากจะหี
สถานะเป็นกรรหการอิสระจะตอ้งหีคุณสหบติัสอดคลอ้งและครบถว้นตาหคุณสหบติั
ท่ีก าานดไว ้
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-     ต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีหีควาหรู้ทั้งในด้านทรัพยากรน ้ า ารือวินานีพแขนงอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และหีกรรหการอย่างน้อย 1 คน เป็นผูหี้ควาหรู้ควาห
เน่ียวนาญดา้นบญันีและการเงิน 

- ในการสรราาคณะกรรหการ บริษทัฯจะพิจารณาควาหาลากาลายของทกัษะในดา้น
ต่างๆ ได้แก่ ควาหรู้ด้านธุรกิจอุตสาากรรห  การเงินและบญันี  ทักษะการบริาาร
จดัการ และการตดัสินใจ ธุรกิจเทียบเคียงระดบัสากล กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริาาร
วิกฤติ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดา้นกฎาหาย เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานทุก
ดา้น โดยสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

- ประธานคณะกรรหการบริษทัฯควรเป็นกรรหการอิสระและไห่ควรเป็นประธานารือ
สหานิกในคณะกรรหการนุดยอ่ยต่างๆ 

- บริษัทฯ  ก าานดนโยบายการหอบาหายใา้คณะกรรหการบริษัทฯ  ไปเป็น
คณะกรรหการบริษทัในเครือโดยาากบริษทัฯ ถือาุ้นในบริษทัในเครือดงักล่าวตั้งแต่
ร้อยละ 50 ข้ึนไปบริษทัฯ ควรไดรั้บสิทธิแต่งตั้งกรรหการของบริษทัฯ ารือบุคคลท่ี
เาหาะสหเป็นคณะกรรหการของบริษทัในเครือดงักล่าว โดยหีสิทธิก าานดใา้เป็น
กรรหการบริาาร มExecutive Director) ไห่น้อยกว่าก่ึงาน่ึงของจ านวนต าแาน่ง
ผูบ้ริาารท่ีบริษทัฯ ในเครือดังกล่าวหี ารือจะหีในอนาคต และทั้งน้ีาากบริษทัฯ หี
สัดส่วนการถือาุ้นสูงกว่าร้อยละ50 ใา้บริษทัฯ หีสิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรหการ
ของบริษทัฯ ในเครือดงักล่าวตาหสัดส่วนท่ีบริษทัฯ ถือครอง 

- จ านวนบริษทัท่ีกรรหการสาหารถด ารงต าแาน่งกรรหการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ก าานดใา้กรรหการท่ีเป็นผูบ้ริาารมExecutive Director-ED) ด ารงต าแาน่งในบริษทั
จดทะเบียน ไห่เกิน 4 แา่ง และกรรหการท่ีไห่เป็นผูบ้ริาารมNon Executive Director-
NED) ด ารงต าแาน่งกรรหการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ห่เกิน 3 แา่ง และรวหบริษทั
อ่ืนแลว้ไห่เกิน 5 แา่ง โดยท่ีรวหถึงรัฐวสิาากิจ 

- จ ากัดอายุกรรหการบริษัทฯ ไห่ เกิน 75 ปี  โดยไห่จ  ากัดวาระการด ารงต าแาน่ง
ติดต่อกนัเพื่อไห่ใา้เสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรหการท่ีหีควาหรู้ควาหสาหารถและ
ประสบการณ์   ทั้งน้ี กรณีกรรหการอิสระหีวาระการด ารงต าแาน่งต่อเน่ืองไห่เกิน 9 ปี  
นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใาด้ ารงต าแาน่งกรรหการอิสระคร้ังแรก  

- กรรหการอิสระไห่ถือาุ้นของบริษัทฯ บริษทัใาญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วหารือนิติ
บุคคลท่ีอาจหีควาหขัดแย้ง มนับรวหบุคคลท่ี เก่ี ยวข้องตาหหาตรา 258 ตาห
พระรานบญัญติัาลกัทรัพยแ์ละตลาดาลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551) 
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2. นโยบายก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ีความหลากหลาย 
ในการสรราาคณะกรรหการบริษทัฯ จะก าานดคุณสหบัติของกรรหการท่ีต้องการสรราาใา้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และพิจารณาควาหาลากาลายของทักษะในด้านต่างๆ 
ประกอบดว้ย ควาหรู้ทางธุรกิจ อุตสาากรรห บญันีและการเงิน ทกัษะการบริาารจดัการและตดัสินใจ ธุรกิจ
เทียบเคียงระดบัสากล กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริาารวกิฤติ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดา้นกฎาหาย  
3. การแต่งตั้งและการพ้นต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ  

 1.  ฝ่ายบริาารตอ้งประสานงานกบัผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอทราบประวติั และตรวจสอบคุณสหบติัใน
เบ้ืองตน้ าากหีคุณสหบติัผ่านเกณฑ์จึงน าเสนอยงัคณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราา เพื่อพิจารณา
กลัน่กรองและเา็นนอบคุณสหบติัในเบ้ืองตน้  

2. ในการประนุหสาหญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรหการตอ้งออกจากต าแาน่ง 1 ใน 3 าากจ านวนกรรหการ
ท่ีจะแบ่งออกใา้ตรงเป็นสาหส่วนไห่ได้ ก็ใา้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรหการท่ี
จะต้องออกจากต าแาน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายาลังจดทะเบียนบริษทันั้น าากกรรหการหิได้ตกลง
กนัเองเป็นวธีิอ่ืน ใา้ในจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีาลงัๆต่อไปใา้กรรหการคนท่ีอยูใ่นต าแาน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแาน่ง กรรหการท่ีออกตาหวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้หาด ารงต าแาน่งใาห่ก็ได ้

3. ใา้ท่ีประนุหผูถื้อาุ้นเลือกตั้งกรรหการโดยใน้เสียงขา้งหาก โดยผูถื้อาุ้นคนาน่ึงหีคะแนนเสียง
เท่ากบัาน่ึงาุ้นต่อาน่ึงเสียงและสาหารถเลือกตั้งกรรหการเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี บุคคลซ่ึงได้รับคะแนน
สูงสุดตาหล าดบัลงหาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรหการ เท่าจ านวนกรรหการท่ีจะพึงหีารือพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงหาหีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรหการ
ท่ีพึงหีารือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใา้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประนุหออกเสียงเพิ่หข้ึนอีกาน่ึงเสียงเป็นเสียงน้ี
ขาด 

4. ในกรณีท่ีต าแาน่งกรรหการวา่งลงเพราะเาตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาหวาระ ใา้คณะกรรหการ
บริษทัฯ เลือกบุคคลท่ีผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราา ซ่ึงหีคุณสหบติั และไห่
หีลกัษณะตอ้งา้าหตาหกฎาหายวา่ดว้ยบริษทัหาานนจ ากดั และหีคุณสหบติัตาหท่ีบริษทัฯ ก าานด เขา้เป็น
กรรหการแทนในการประนุหคณะกรรหการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรหการเาลือนอ้ยกวา่สองเดือน 
บุคคลซ่ึงเป็นกรรหการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแาน่งกรรหการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเาลืออยูข่องกรรหการ
ท่ีตนแทน หติของคณะกรรหการบริษทัฯ  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไห่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรหการท่ียงัเาลืออยู ่

5. นอกจากการพน้ต าแาน่งตาหวาระแลว้ กรรหการอาจพน้ต าแาน่งเห่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสหบติั ารือหีลกัษณะตอ้งาา้หตาหกฎาหายวา่ดว้ยบริษทัหาานนจ ากดั 
(4) ท่ีประนุหผูถื้อาุน้ลงหติใาอ้อก 
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(5) ศาลหีค าสั่งใาอ้อก 
4. การแต่งตั้งผู้บริหาร 

    บริษทัฯ ตระานักถึงควาหส าคญัของการบริาารจดัการองค์กรใา้หีประสิทธิภาพจึงได้ก าานด
นโยบายการสืบทอดต าแาน่งในระดบับริาารโดยหีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นาลกัการและแนวทางของบริษทัฯ 
ในการจดัเตรียหบุคลากรใา้พร้อหส าารับต าแาน่งในระดบับริาารของบริษทัฯ โดยยึดาลกัควาหโปร่งใส 
เป็นธรรห และสาหารถตรวจสอบได ้

(1)  คณะกรรหการธรรหาภิบาลและสรราาหีานา้ท่ีก าานดาลกัเกณฑก์ารสรราา และพิจารณาอนุหติั
แผนการสืบทอดต าแาน่ง รวหถึงคดักรองพนกังานระดบับริาารารือบุคคลภายนอก ส าารับด ารงต าแาน่ง
กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ และน าเสนอยงัคณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุหติัต่อไป 

(2)  กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง หีานา้ท่ีก าานดาลกัเกณฑ์การสรราาและพฒันา
บุคลากรท่ีหีควาหรู้ควาหสาหารถ รวหถึงคดัเลือกพนกังานารือบุคคลภายนอก ส าารับด ารงต าแาน่งระดบั
รองกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่  เพื่อน าเสนอคณะกรรหการบริาารและการลงทุนพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งน้ี 
กรรหการผูอ้  านวยการใาญ่หีอ านาจแต่งตั้งผูบ้ริาารระดบัฝ่าย 

 
9.4 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรหการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดนอบต่องบการเงินรวหของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย งบการเงิน
ดังกล่าวจดัท าข้ึนตาหาลักการบัญนีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ใน้ดุลยพินิจอย่างระหัดระวงัและ
ประหาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวหทั้งหีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในาหายเาตุประกอบงบการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 (56-2) 

คณะกรรหการบริษทัฯ แต่งตั้ งคณะกรรหการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรหการอิสระ เป็น
ผูดู้แลรับผิดนอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุหภายใน และควาหเา็นของ
คณะกรรหการตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรหการตรวจสอบท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 (56-2) 

คณะกรรหการบริษทัฯ หีควาหเา็นว่า ระบบการควบคุหภายในหีควาหเพียงพอและเาหาะสหกบั
การด าเนินธุรกิจ  และสาหารถสร้างควาหเน่ือหัน่อยา่งหีเาตุผลต่อควาหน่าเน่ือถือของงบการเงินบริษทั และ
บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคห 2558  โดยคณะกรรหการบริษทัได้จดัท ารายงานควาหรับผิดนอบของ
คณะกรรหการบริษทั ต่อรายงานทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2555 (56-2) 

คณะกรรหการธรรหาภิบาลซ่ึงได้สอบทานการปฏิบติัตาหกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีได้
รายงานควาหเา็นไวต้าหท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 (56-2) 
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9.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
บริษทัฯ ตระานักดีว่าขอ้หูลและสารสนเทศต่างๆของบริษทัเป็นขอ้หูลท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจ

ของกลุ่หผูล้งทุน นักวิเคราะา์และกลุ่หผูถื้อาุ้น  บริษทัจึงใา้ควาหส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้หูลท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา ตาหเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ก าานด นอกจากน้ียงัไดจ้ดัใา้หี
การเผยแพร่ข้อหูลทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ ข้อหูลบริษัท  งบการเงิน การน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบริษทั  ข้อหูลทางการเงินท่ีส าคัญ รายงานและการวิเคราะา์ของฝ่ายบริาาร มMD&A) 
รวหทั้งรายงานสารสนเทศท่ีบริษทัแจง้ต่อตลท. ผ่านน่องทาง www.set.or.th และทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ
www.eastwater.com โดยปรับปรุงขอ้หูลใาเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสห ่าเสหอ  

ทั้งน้ีสาหารถติดต่อาน่วยงานนกัลงทุนสัหพนัธ์ทางโทรศพัทา์หายเลข 02-272-1600 ต่อ 2489 และ 
2456 โทรสาราหายเลข 02-272-1601 ารือท่ี ir@eastwater.com  ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลางและเป็น
ตวัแทนในการติดต่อส่ือสาร ใา้บริการขอ้หูลข่าวสารและจดักิจกรรหต่างๆของบริษทัแก่ผูล้งทุน ผูถื้อาุ้น 
นกัวิเคราะา์ และประนานนทัว่ไป เพื่อน าเสนอผลงานและแจง้สารสนเทศของบริษทัในรูปแบบต่างๆ โดย
ในปี 2558  สรุปกิจกรรหดงัแสดงในตารางท่ี 9.5 

 
ตำรำงที ่9.5  กจิกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ 

ประเภทกจิกรรม กจิกรรมในปี 2558 
(จ ำนวนคร้ัง) 

การประชุมทางไกลทางโทรศพัท ์(Conference Call) 13 
การจดักิจกรรมพบผูล้งทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Opportunity Day) 2 
การเข้าพบผู ้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความ
คืบหนา้ของโครงการต่างๆ (Company Visit) 

20 

การจดักิจกรรมเยีย่มชมกิจการของบริษทั (Site Visit) 2 
หมำยเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
นอกจากน้ียงัหีบริการจดัส่งข่าวสารของบริษทัทางอีเหล์ มE-Magazine) โดยผูส้นใจสาหารถแจง้

ควาหประสงค์ไดท้างเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ทั้งน้ีาน่วยงานนกัลงทุนสัหพนัธ์ไดจ้ดัใา้หีการรวบรวหควาห
คิดเา็นและขอ้เสนอแนะต่างๆของนักลงทุน นกัวิเคราะา์และผูถื้อาุ้น เสนอต่อคณะผูบ้ริาารของบริษทั 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานใา้เาหาะสหในการด าเนินนโยบายของบริษทัต่อไป นอกจากน้ียงัได้จดัท า
แบบสอบถาหควาหพึงพอใจของผูถื้อาุ้นในการประนุหผูถื้อาุ้นทุกคร้ัง เพื่อน าผลส่งยงัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งหา
ปรับปรุงใาก้ารประนุหผูถื้อาุน้ในคร้ังต่อไปหีประสิทธิภาพหากยิง่ข้ึน  
 

 

 

mailto:ir@eastwater.com
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9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทัฯ ไดก้ าานดนโยบายเก่ียวกบัการในข้อ้หูลภายใน โดยระบุไวใ้นาลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของกลุ่หบริษทัฯ เพื่อในเ้ป็นาลกัปฏิบติัส าารับกรรหการ ผูบ้ริาาร และพนกังาน ดงัน้ี  

(1) นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการในข้อ้หูลภายใน  
า้าหผูบ้ริาาร พนักงานประจ าของบริษทัฯ รวหทั้งคู่สหรสและบุตรไห่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกล่าวน าข้อหูลภายในของบริษัทฯ ท่ีเป็นสาระส าคัญซ่ึงยงัไห่เปิดเผยต่อสาธารณนนไปใน้
ประโยนน์ในการซ้ือขาย าลกัทรัพยเ์พื่อเก็งก าไร ารือสร้างควาหไดเ้ปรียบใา้กบับุคคล ารือกลุ่หบุคคลใด
กลุ่หาน่ึง 

(2) นโยบายเก่ียวกบัการซ้ือขายาลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
ผูบ้ริาารและพนกังานประจ าของบริษทัฯ รวหทั้งคู่สหรสและบุตรท่ียงัไห่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดงักล่าว งดการซ้ือ ขาย ารือโอนาุ้นบริษทัฯ ในน่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้หูลงบ
การเงินต่อตลาดาลกัทรัพยแ์า่งประเทศไทย และในน่วงระยะเวลา 3 วนัาลงัการเปิดเผยขอ้หูลงบการเงิน
ต่อตลาดาลกัทรัพยแ์า่งประเทศไทย เพื่อใาผู้ถื้อาุ้นและผูล้งทุนไดหี้ระยะเวลาท่ีเพียงพอในการเขา้ถึงและ
ท าควาหเขา้ใจในสาระส าคญัของขอ้หูลข่าวสารของบริษทัฯ ารืองบการเงินท่ีเปิดเผยไดต่้อตลาดาลกัทรัพย์
แา่งประเทศไทยเสร็จส้ินแลว้ 

กรรหการและผูบ้ริาารระดบัสูงตอ้งแจง้ต่อเลขานุการบริษทัฯ เก่ียวกบัการซ้ือขายาุ้นของบริษทัฯ
อย่างน้อย 1 วนัล่วงาน้าก่อนการซ้ือขาย โดยเลขานุการบริษทัฯ จะรายงานการซ้ือ-ขายาุ้นดงักล่าว ใา้ท่ี
ประนุหคณะกรรหการบริษทัฯ ทราบทุกคร้ัง 

ม3  นโยบายเก่ียวกบัขอ้หูลทางธุรกิจของกลุ่หบริษทัฯ  
1. กรรหการ ฝ่ายบริาาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสหทบ พนกังานของผูรั้บจา้งของบริษทัฯ และ

บริษทัในเครือ ในบางคร้ังจะตอ้งท างานกบัขอ้หูลและเอกสารท่ีไห่สาหารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้
และ / ารือเป็นควาหลบัทางการคา้ เน่น ขอ้หูลในสัญญา แบบแปลน  แผนท่ี ตวัเลข สูตร การประดิษฐ์
คิดคน้ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของกลุ่หบริษทัฯ การปกป้องขอ้หูลประเภทน้ีหีควาหส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
ควาหส าเร็จของกลุ่หบริษทัฯ ในอนาคต รวหทั้งหีควาหส าคญัต่อควาหหัน่คงในอานีพการงานของทุกคน
ดว้ย 
 ผูท่ี้ไดด้ ารงต าแาน่งกรรหการ ฝ่ายบริาาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสหทบ พนกังานผูรั้บจา้งของ
กลุ่หบริษทัฯ ารือบริษทัในเครือ หีานา้ท่ีตอ้งยอหรับพนัธะผูกพนัตาหกฎาหายและจรรยาบรรณท่ีตอ้งไห่
เปิดเผยขอ้หูลและเอกสารท่ีเป็นควาหลบัารือควาหลบัทางการคา้นั้นๆ  

 2. นั้นควาหลบัของขอ้หูล 
     ขอ้หูลลบัทางการคา้ซ่ึงเป็นขอ้หูลภายในกลุ่หบริษทัฯ ตอ้งได้รับการดูแลปกปิดหิใา้ร่ัวไาล

ออกไปภายนอกได ้ควาหลบัของขอ้หูลเาล่านั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นาลายนั้นตาหควาหส าคญัจากนอ้ยไป
าาหาก เน่น  ก าานดขอ้หูลใาเ้ป็น ขอ้หูลท่ีเปิดเผย ขอ้หูลปกปิด ขอ้หูลลบั เป็นตน้ 
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 การใน้ขอ้หูลภายในร่วหกนัตอ้งอยู่ในกรอบท่ีถือเป็นาน้าท่ีและควาหรับผิดนอบท่ีตนไดรั้บ
หอบาหายเท่านั้น 

   3. การใาข้อ้หูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
      ทุกขอ้หูลท่ีออกไปสู่สาธารณนนตอ้งไดรั้บควาหเา็นนอบจากกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ ารือ

กรรหการผูจ้ดัการของบริษทัในเครือ วา่จะเป็นผูต้อบเอง ารือหอบาหายใา้ผูา้น่ึงผูใ้ดเป็นผูใ้า้ารือผูต้อบ
ขอ้หูล  ทั้งน้ีขอ้หูลเก่ียวกบัผูร่้วหทุนอ่ืนๆ จะตอ้งไดรั้บควาหเา็นนอบจากผูร่้วหทุนดว้ย 
 าน่วยงานกลางท่ีเป็นผูใ้า้ขอ้หูลแก่สาธารณนน ได้แก่ ฝ่ายส่ือสารองค์กร  แผนกการตลาด 
และงานนักลงทุนสัหพันธ์ มInvestor Relations) ทั้ งน้ีพนักงานกิจการสัหพันธ์หีาน้าท่ีแจ้งข่าวสารแก่
พนกังานดว้ย 
  ฝ่ายท่ีเป็นเจา้ของขอ้หูล มActivity Owner) หีานา้ท่ีเป็นผูใ้า้รายละเอียดและประสานขอ้หูลกบั
ผูบ้งัคบับญันาตาหสายงาน โดยตอ้งไดรั้บการอนุหติัจากกรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ ารือกรรหการผูจ้ดัการ
ของบริษทัในเครือก่อนหีการเผยแพร่ 
 
9.7 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทในเครือ  

บริษทัฯ ก าานดนโยบายการบริาารงานในบริษทัในเครือ เพื่อบริาารจดัการและก าานดแนว
ทางการด าเนินธุรกิจเพื่อใา้การบริาารงานเป็นไปอย่างหีศกัยภาพ หีประสิทธิภาพและหีควาหเส่ียงอยู่ใน
ระดับท่ีเาหาะสห เพื่อใา้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้หค่าต่อการลงทุน บริษัทฯ จึงหีนโยบายท่ีจะ
เสริหสร้างใา้กิจการของบริษทัในเครือหีควาหแข็งแกร่งและหีศกัยภาพท่ีจะเติบโตอย่างย ัง่ยืนในอนาคต 
โดยแบ่งการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัในเครือในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1.นโยบายการลงทุน 

   1   ปฏิบติัาน้าท่ีด้วยควาหรับผิดนอบ โดยถือประโยนน์ของบริษทัฯ และผูถื้อาุ้นโดยค านึงถึงการ 
ลงทุนท่ีใา้ผลตอบแทนท่ีเาหาะสหและยุติธรรห รวหทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินใา้หีสภาวะหัน่คงเพื่อ
ประโยนน์ต่อควาหคงอยูแ่ละควาหเจริญเติบโตเป็นส าคญั 

   2  เห่ือคณะกรรหการบริษทัในเครือไดพ้ิจารณาอนุหติัการด าเนินธุรกิจแลว้ บริษทัในเครือตอ้งแจง้ยงั
คณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อทราบทุกคร้ัง 

   3   าากการท าธุรกิจหีลักษณะท่ี เข้าข่ายรายการท่ี เก่ียวโยงกัน เพื่ อใา้ เป็นไปตาหประกาศ
คณะกรรหการก ากบัาลกัทรัพยแ์ละตลาดาลกัทรัพย ์บริษทัในเครือตอ้งใา้คณะกรรหการบริษทัฯ พิจารณา
อนุหติัการท ารายการก่อน ทั้งน้ี การลงทุนาลกัท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุหติัจากคณะกรรหการบริษทั
ในเครือ โดยหีผูแ้ทนของบริษทัฯ ร่วหเป็นคณะกรรหการพิจารณาโครงการดงักล่าว ก่อนจะน าเสนอยงั
คณะกรรหการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาต่อไป   

  4  บริษทัในเครือตอ้งรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานของธุรกิจท่ีส าคญั พร้อหทั้ง
วิเคราะา์ควาหอ่อนไาวทางธุรกิจและการประเหินผล โดยเปรียบเทียบกบัเป้าาหาย รวหถึงแสดงควาห
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คิดเา็นารือขอ้เสนอแนะแนวทางการบริาารกิจการของแต่ละบริษทัในเครือเพื่อใน้ประกอบการพิจารณา
ก าานดนโยบายารือปรับปรุงส่งเสริหใา้ธุรกิจของบริษัทในเครือหีการพฒันาและเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง 
2. นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 

 1  บริษทัฯ จะด าเนินการแต่งตั้งผูบ้ริาารระดบัสูงของบริษทั เพื่อร่วหบริาารจดัการบริษทัในเครือ 
ทั้ งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อใา้กลุ่หบริษัทหีการบริาารธุรกิจท่ีเป็นไปในทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจาลกั ก่อใา้เกิดประโยนน์สูงสุดในภาพรวหและใา้หีควาหเน่ือหโยงในดา้น
นโยบาย และกลยทุธ์รวหทั้งสร้างผลก าไรใาก้บับริษทัในเครือในอนาคต  

 2  การควบคุหภายใน โดยบริษทัในเครือใา้ควาหส าคญักบัการบริาารควาหเส่ียงและการแกไ้ข
ปัญาาท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจประเหินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุหภายในของฝ่ายตรวจสอบ
ใา้ทันท่วงที และาหั่นทบทวนระบบการท างานเพื่อควบคุหควาหเส่ียงใา้อยู่ในระดับท่ียอหรับได ้
นอกจากนั้นการก าานดระเบียบพนักงานและการจดัาาพสัดุตอ้งด าเนินการใา้หีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
คล่องตวัและหีหาตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติังานตาหระเบียบพนกังานและระเบียบการจดัาาพสัดุของ
บริษทั โดยพิจารณาวงเงินการบริาารงานบุคคลและสวสัดิสงเคราะา์พนกังานใา้เป็นไปตาหนโยบายของ
บริษทัท่ีก าานดไวใ้นคู่หือพนกังานและการจดัาาพสัดุ ใา้สอดคลอ้งและเป็นอตัราส่วนท่ีเาหาะสหกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัในเครือ 
3. นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทในเครือ  
3. 1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน 

ม1  การจดัาาแาล่งเงินกู้ บริษทัในเครือตอ้งแจง้ขอ้หูลควาหตอ้งการเงินกู ้โดยแสดงท่ีหาของควาห
ตอ้งการในรูปโครงการเงินลงทุนใา้ฝ่ายการเงินและบญันีของบริษทัทราบล่วงาน้าอย่างน้อย 6 เดือน    
ก่อนการเร่ิหด าเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยนน์ในการพิจารณาทางเลือกแาล่งเงินกูท่ี้หีขอ้เสนอ
ท่ีเาหาะสห 
 ม2  การประกาศจ่ายปันผลไห่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบญันี   เวน้แต่
หีเาตุผลอนัสหควรท่ีจะตอ้งน าเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปในแ้ทน 
 ม3  การด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตาหเง่ือนไขสัญญากูย้หืเงินจะตอ้งด าเนินการอยา่งเคร่งครัด
และแจง้ขอ้หูลใาฝ่้ายการเงินและบญันีของบริษทัทราบเป็นรายเดือน 
3.2) ด้านการงบประมาณ 
 ม1  การท างบประหาณลงทุนและด าเนินการตอ้งเป็นไปตาหระเบียบงบประหาณของแต่ละบริษทั 
ท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบงบประหาณของบริษทัฯ 
 ม2  การจดัท าและทบทวนงบประหาณตอ้งด าเนินการตาหกรอบเวลาและจดัส่งขอ้หูลใาส้อดคลอ้ง 
กบัการด าเนินการของบริษทัฯ 
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 ม3  จดัใาหี้การติดตาหและประเหินผลการในง้บประหาณ ทั้งดา้นลงทุนและด าเนินการอยา่งเาหาะ- 
สห 
3.3) ด้านการบัญชี 
 ม1  การจดัท าบญันีตอ้งเป็นไปตาหนโยบายการบญันีซ่ึงเป็นไปตาหหาตรฐานการบญันีของประเทศ 
ไทย และภายใตก้ฎเกณฑ์การเป็นบริษทัในเครือของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดาลกัทรัพย์
แา่งประเทศไทย 

ม2  การส่งงบการเงินใาบ้ริษทัท างบการเงินรวหตอ้งผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญันีของกลุ่ห 
 บริษทัท่ีรับการแต่งตั้งตาหท่ีไดรั้บควาหเา็นนอบจากคณะกรรหการบริษทัฯ และผ่านการอนุหติัโดยหติท่ี

ประนุหสาหญัผูถื้อาุน้ประจ าปีแลว้  
  ม3  การส่งงบการเงินใาบ้ริษทัฯ ท างบการเงินรวหตอ้งด าเนินการตาหระยะเวลาท่ีฝ่ายการเงินและ 
บญันีของบริษทัฯ แจง้ใาบ้ริษทัในเครือทราบในแต่ละไตรหาส 
 ม4  การจดัท าบญันีของบริษทัในเครือตอ้งในผ้งับญันีในระบบบญันีแยกประเภทและ Software  

 บญันีระบบเดียวกบัของบริษทัฯ 
3.4) ด้านการภาษีอากร 

ม1  การจดัท าและน าส่งภาษีใาก้รหสรรพากรตอ้งเป็นไปตาหประหวลรัษฎากรของประเทศไทย 
   ม2  ในกรณีท่ีหีประเด็นควาหเส่ียงทางภาษีท่ีหีสาระส าคญัใา้บริษทัในเครือแจง้ขอ้หูลใา้ฝ่าย
การเงินและบญันีของบริษทัฯ ทราบโดยทนัทีในกรณีเร่งด่วนและหีการสรุปรายงานควาหคืบานา้ของการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ารายไตรหาส 
 
9.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ส าารับ ปี 2558 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใา้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั เป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญันี และค่าใน้จ่ายอ่ืน มค่าเดินทาง  ส าารับบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
จ านวนรวหทั้งส้ิน 2,296,000 บาท  หีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

บริษัทฯ   ค่าสอบบัญชี(บาท) 
1) บหจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  890,000 
2) บจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์    655,000 
3) บจ. ประปาฉะเนิงเทรา   230,000 
4) บจ. ประปาบางปะกง   230,000 
5) บจ. ประปานครสวรรค ์   180,000 
6) บจ. เอก็คอหธารา   111,000 

รวมค่าสอบบัญชี                              2,296,000 
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หมายเหตุ :  
1) บริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าจดัท างบการเงินเสหือนมPro Forma 

Financial Information   และค่าท่ีปรึกษาการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดาลักทรัพย์ ใา้แก่บริษัท 
ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มPWC  ในรอบปี 2558 เป็นจ านวนเงินรวห 1,550,000 บาท 

2) ค่าในจ่้ายอ่ืน มค่าเดินทาง  : ไห่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรหเนียหการสอบบญันี 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

10.1 ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้หูลควาหรับผิดนอบต่อสังคหขององค์กร  โดยการจดัท ารายงานควาหย ัง่ยืน 

ประจ าปี 2558 ตาหกรอบการรายงานในระดบัสากลของ The Global Reporting Initiative (GRI-G4)  ท่าน
สาหารถดาวน์โาลดไดจ้ากเวบไซดข์องบริษทั (http://eastw-th.listedcompany.com/ar.html) 

 
10.2 การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทฯ แสดงเจตนารหณ์เป็นแนวร่วหปฏิบัติของภาคเอกนนไทยในการต่อต้านการทุจริต
มCollective Anti-Corruption : CAC  เห่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2554 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
รัฐบาลและส านกังานคณะกรรหการป้องกนัและปราบปราหการทุจริตแา่งนาติมป.ป.น.  และบริษทัฯ ไดรั้บ
การรับรองเป็นสหานิกแนวร่วหปฏิบติัของภาคเอกนนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เห่ือวนัท่ี 3 เหษายน 
2558  และไดก้ าานดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีเาหาะสหเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปนัน่ภายใน
องคก์รของคณะกรรหการ ฝ่ายบริาาร และพนกังานของบริษทัฯ ไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปนัน่
ภายในองคก์ร โดยก าานดใา้หีการสอบทานการปฏิบติัตาหนโยบายอยา่งสห ่าเสหอ รายละเอียดนโยบายฯ 
สาหารถดูไดท่ี้ http://eastw-th.listedcompany.com/anti_corruption.html  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eastw-th.listedcompany.com/ar.html
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

กำรประเมินควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2558 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการได้

เห็นชอบระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดป้ระเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัใน 5 ดา้น ประอกอบดว้ยการควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความ
เส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  และระบบการติดตาม โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)   

คณะกรรมการและผูบ้ริหารประกาศใช ้“หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั จดัการและ
พฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)” ซ่ึงถือเป็นนโยบายและวินยัอย่างหน่ึงท่ีบุคลากรของ
กลุ่มบริษทัตอ้งรับทราบและท าความเขา้ใจและปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณต่างๆอยา่ง
สม ่าเสมอ หลกัการดงักล่าวได้ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
รวมทั้ งการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า บุคคลภายนอก นอกจากน้ี ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
พนักงาน (Code of Conduct) ครอบคลุมกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ีพนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะ
ไดรั้บการสอบสวนและลงโทษตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นคู่มือพนกังาน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีออกจาก
กนัอยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษทัจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพ
ระหวา่งการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มัน่ใจวา่ นโยบาย 
และกระบวนการท่ีเหมาะสมได้น ามาใช้ในทางปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ จะตอ้งด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริษทัตามท่ีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว ้คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทัศน์ แผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี ผูบ้ริหารทุกหน่วยงานจะร่วมจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี (Action Plan) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั
โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์งบประมาณ ปัจจยัความเส่ียงในกิจกรรมหลกัท่ีจะด าเนินการใน
แต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีสามารถวดัได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวม  

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และ
สนบัสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบทั้ง
ในสายงานปฏิบติังานหลกัและสายงานสนับสนุน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง 
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คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุ้น ตลอดจนจดัให้มีหน่วยงานเพื่อส่ือสารกับผูล้งทุนเพื่อ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัใหส้าธารณชนไดท้ราบอยา่งสม ่าเสมอ  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ค  านึงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ จึงได้จดัให้มีแผนพฒันาพนักงานรายบุคคล (IDP) รวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ 
และแผนทดแทนต าแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมการทดแทนพนกังานโดยเฉพาะระดบับริหารและใน
กลุ่มหลกัธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นดชันีช้ีวดัผล
การด าเนินงาน เพื่อใชใ้นการพิจารณาความดีความชอบ 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 บริษทัฯ ในแ้นวคิดของการบริาารควาหเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร มEnterprise Risk Management) โดยใา้
ผูบ้ริาารและพนักงานท่ีเก่ียวข้องร่วหกันบ่งน้ีควาหเส่ียง การวิเคราะา์ปัจจยัเส่ียงทั้ งโอกาสเกิดและ
ผลกระทบเพื่อก าานดหาตรการควบคุหท่ีเาหาะสห บริษทัฯ จดัตั้งาน่วยงานบริาารจดัการควาหเส่ียงเพื่อ
จดัท าแผนบริาารควาหเส่ียง ติดตาหผลการจดัการเพื่อลดระดบัควาหเส่ียงใา้อยูใ่นระดบัท่ียอหรับได ้และ
ทบทวนปัจจยัควาหเส่ียงเพื่อเสนอคณะกรรหการบริาารควาหเส่ียงพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรหการ
บริษทัทุกไตรหาส เพื่อพิจารณาและใาค้  าวนิิจฉยัอนัจะส่งผลใาก้ระบวนการบริาารควาหเส่ียงของบริษทัหี
ควาหต่อเน่ือง ทั้งน้ีไดส่ื้อสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการบริาารควาหเส่ียงใา้พนกังานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบติัเพื่อใา้เป็นส่วนาน่ึงของวฒันธรรหขององค์กรวา่ ทุกคนหีส่วนร่วหดูแลองคก์รร่วหกนัผ่าน
กระบวนการบริาารควาหเส่ียงท่ีเข้าใจตรงกัน นอกจากนั้นแล้วบริษทัได้หีการจดัท าแผนบริาารควาห
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ มBusiness Continuities Plan : BCP  และหีการซ้อหแผน เพื่อใา้เกิดควาหหัน่ใจได้ว่า 
สาหารถด าเนินการใาบ้รรลุผลตาหแผนดงักล่าว ในกรณีท่ีเกิดภาวะวกิฤติารือเาตุฉุกเฉิน  
กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) 

บริษทัฯ ประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบติัต่างๆ อาทิ ด้านการจดัซ้ือจดัจา้ง งบประมาณ การ
ลงทุนและบริหารโครงการ การบญัชีและการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
และวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกบัหลกัการควบคุมภายในท่ีดี รวมทั้งจดัให้มีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีงาน และการสอบทานงานระหวา่งกนั โดยแยกงานในหนา้ท่ีอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี 
ขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดรั้บการรับรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008  และ ISO 14001:2004 ซ่ึงก าหนดให้บริษทั ต้องจดัท าคู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีส าคญั เพื่อเป็นมาตรฐานอา้งอิงในการปฏิบติังาน รวมถึงการจดัฝึกอบรมพนกังาน
ให้เขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบติังานท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดไว ้ 
 หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ จะผ่านขั้นตอน
การพิจารณาอนุมติัอย่างถูกตอ้งชดัเจน หากรายการระหว่างกนัมีนยัส าคญัฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีจะด าเนินการพิจารณาอยา่งรอบคอบและด าเนินการตามขอ้ก าหนด
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ของตลาดาลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนเปิดเผยในาหายเาตุประกอบงบการเงิน และรายงานใา้ส านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพื่อลงหติเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง กรรหการท่ีหีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงใน
หติดงักล่าว  
ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication)  
 บริษทัฯ มีการประยุกตใ์ช้และพฒันาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลภายในอย่างต่อเน่ือง 
โดยก าหนดเป็นนโยบายเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไวใ้นหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อให้พนกังานมีความเขา้ใจการใชส่ื้อภายในต่างๆภายใตก้ารควบคุมภายในท่ีดี อาทิ 
การใช้Internet    E-mail และส่ือโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุรับ-ส่ง อุปกรณ์รับ
สัญญาณ เป็นตน้ รวมทั้งไดส่ื้อสารให้บุคลากรของบริษทัไดเ้ขา้ใจถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สารสนเทศ ไดแ้ก่ พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ พ.ร.บ. อิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อไม่ใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย  

บริษทัฯ จดัใา้หี call center เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนจากบุคคลภายนอก และหีนักลงทุนสัหพนัธ์ท า
านา้ท่ีติดต่อส่ือสารและจดักิจกรรหร่วหกบัผูถื้อาุ้นและนกัลงทุนรวหทั้งหีน่องทางการส่ือสารพิเศษเพื่อใา้
พนกังานและาน่วยงานภายนอกสาหารถแจง้ขอ้หูลารือการร้องเรียนแก่บริษทั โดยผา่นทาง AC_EW ารือ 
CEO Mail Box 
ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองคก์รโดยการใชข้อ้มูลประเมิน
ความเส่ียงภายในองค์กร ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ (Risk Based Audit) และมอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบร่วมกบัท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายในสอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของทุกกระบวนการท างานและรายงานต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงความถูกตอ้งน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทาง
การเงินการบญัชี และสารสนเทศท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งน้ีฝ่ายตรวจสอบไดติ้ดตามผลการปรับปรุงแกไ้ข
ตามประเด็นท่ีตรวจพบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทัฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และISO 14001 : 2004  
โดยบริษทัฯ ผูใ้หก้ารรับรองอยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยรายงาน
ความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส และ
มอบหมายให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทั ได้ให้
ขอ้เสนอแนะไว ้รวมทั้งการประสานนโยบายให้ทุกบริษทัมีทิศทางการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งเป็นทิศทาง
เดียวกบันโยบายบริษทัแม่ นอกจากนั้นบริษทัฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทัฯ ดูแลงานด้านกฎหมาย 
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รวหถึงงานด้าน Compliance เพื่อก ากบัดูแลใา้การด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฎาหาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากการพิจารณาสาระส าคัญของการประเหินควาหเพียงพอของระบบควบคุหภายในข้างต้น  
คณะกรรหการบริษทัหีควาหเา็นสอดคล้องกับคณะกรรหการตรวจสอบและผูส้อบบญันีว่า ระบบการ
ควบคุหภายในของบริษทัหีควาหเพียงพอและเาหาะสหกบัการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัจดัใา้หีบุคลากร
อยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตาหระบบได ้รวหทั้งหีระบบการควบคุหภายในการติดตาหดูแลการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งหีประสิทธิภาพ และส่งเสริหประสิทธิผลของการประกอบกิจการท่ีย ัง่ยนื 

อน่ึงตาหโครงสร้างของบริษทัฯ ได้ก าานดใา้หีฝ่ายตรวจสอบซ่ึงสายบังคบับญันาข้ึนตรงต่อ
คณะกรรหการตรวจสอบ หีบุคลากรจ านวน 7 คน ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะาวา่งการสรราาาวัานา้าน่วยงาน
ของฝ่ายตรวจสอบ และบริษทัฯ ได้ว่าจา้งบริษทั เคพีเอ็หจี ภูหิไนย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั มKPMG) เป็นท่ี
ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน  ทั้ งน้ีคณะกรรหการตรวจสอบจะเป็นผูค้ดัเลือกและประเหินผลการ
ปฏิบติังานของผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบร่วหกบัผูบ้ริาารระดบัสูง (CEO) ซ่ึงจากผลการประเหินสรุปได้
วา่บุคคลดงักล่าวสาหารถปฏิบติังานอยู่ในระดบัท่ีดี และหีควาหเขา้ใจในกิจกรรหและการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเา็นว่าหีควาหเาหาะสหกับต าแาน่งดังกล่าว อีกทั้ งตาหกฎบัตรคณะกรรหการตรวจสอบ
ก าานดใาก้ารแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาควาหดีควาหนอบของาวัานา้าน่วยงานฝ่ายตรวจสอบ 
ตอ้งไดรั้บควาหเา็นนอบจากคณะกรรหการตรวจสอบ 

 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ  

ช่ือ-สกุล นายประสิทธ์ิ สกุลเกสรีวรรณ* 

ต ำแหน่ง 
ผู ้ช่วยผู ้อ  านวยการฝ่ายตรวจสอบ และรักษาการผู ้อ  านวยการฝ่าย

ตรวจสอบ 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบญัชี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี การบญัชีตน้ทุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

ประสบการณ์ท างาน บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
ก.ค. - ต.ค. 58          ผูน่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย และรักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย 
                                ตรวจสอบ 
2556 – 2558            ผูจ้ดัการแผนกเลขานุการคณะกรรหการบริษทัฯ 
ก.พ. 54                    ผูจ้ดัการส านกักรรหการผูอ้  านวยการใาญ่ 
หี.ค. 53                    ผูจ้ดัการแผนกวเิคราะา์และพฒันาระบบ 
ต.ค. 52                    ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบ 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ  
หี.ค. 52                    รักษาการผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบ 
ต.ค. 47                    นกัตรวจสอบอาวุโส 
พ.ย. 45                    นกัตรวจสอบ 

การอบรมหลกัสูตรส าคัญ  Leadership Development Workshop by Executive Coaching 

Institute, Berkeley USA.,2013 (Module 2) 

 Leadership Development Workshop by Executive Coaching 

Institute, Berkeley USA.,2012 (Module 1) 

 กฎาหายส าารับการด าเนินกิจการท่ีเป็นบริการสาธารณะ 

หมำยเหตุ : *ลาออกจากต าแหน่งโดยมีผลวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 และอยูใ่นระหวา่งการสรรหาผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ
คนใหม่  
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แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
ประจ ำปี 2558 

 
 
 
 
 

บริษัท  จัดกำรและพฒันำทรัพยำกรน ำ้ภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
 
 
 

แบบประเมินนีจ้ดัท ำโดยบริษทั ซ่ึงเป็นควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั  
เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
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แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
 

แนวคิดและวตัถุประสงค์ 
การหีระบบการควบคุหภายในท่ีดีหีควาหส าคญัอย่างยิ่งส าารับบริษทัจดทะเบียนารือบริษทัท่ีหี

ประนานนเป็นผูถื้อาุ้น โดยระบบท่ีดีจะสาหารถน่วยป้องกนั บริาาร จดัการควาหเส่ียงารือควาหเสียาาย
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้หีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้น จึงเป็นาน้าท่ีของคณะกรรหการ
บริษทัท่ีจะตอ้งด าเนินการใาห้ัน่ใจวา่ บริษทัหีระบบควบคุหภายในท่ีเาหาะสห และเพียงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานใา้เป็นไปตาหเป้าาหาย วตัถุประสงค์ กฎาหาย ขอ้ก าานดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งหีประสิทธิภาพ  
สาหารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียาาย รวหทั้งหีการจดัท าบญันี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเน่ือถือ 

ส านักงานคณะกรรหการก ากบัาลกัทรัพยแ์ละตลาดาลกัทรัพย ์มก.ล.ต.   ได้รับควาหร่วหหือเป็น
อย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย มPwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเหินควาห
เพียงพอของระบบควบคุหภายใน ม“แบบประเหิน”) ฉบับน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองหือน่วยใา้บริษัทใน้เป็น
แนวทางในการประเหินควาหเพียงพอของระบบการควบคุหภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเหินน้ี ไดจ้ดัท าตาหแนวคิดของ COSO2 มThe Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission  ท่ีได้ปรับปรุง framework ใาห่ เห่ือเดือนพฤษภาคห 2556 และน าหาปรับใา้
เขา้ใจง่ายข้ึน รวหทั้งเาหาะสหกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถาหาลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเน่นเดียวกบั
แนวทางของ COSO เดิห แต่ไดข้ยายควาหแต่ละส่วนออกเป็นาลกัการยอ่ยรวห 17 าลกัการ เพื่อใา้เขา้ใจ
และเา็นภาพของแต่ละส่วนไดน้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 
บริษทัควรใน้แบบประเหินน้ีเป็นแนวทางในการประเหินารือทบทวนควาหเพียงพอของระบบ

ควบคุหภายในอยา่งน้อยทุกปี และอาจหีการทบทวนเพิ่หเติหาากเกิดเาตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างหีนัยส าคัญ การประเหินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรหการ
ตรวจสอบและคณะกรรหการบริษทัด้วย เพื่อใา้เกิดการแลกเปล่ียนควาหเา็นหีควาหเขา้ใจตรงกนั และ
สาหารถก าานดแนวทางปฏิบติัท่ีเาหาะสหกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเหินในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  าากประเหินแลว้พบว่า 
บริษทัยงัขาดการควบคุหภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด มไห่วา่จะเป็นการไห่หีระบบในเร่ืองนั้น ารือหีแลว้แต่ยงั
ไห่เาหาะสห   บริษทัควรอธิบายเาตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย  

 

                                                 
2 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบนัผูต้รวจสอบ
ภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบญัชี
แห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญ ชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management 
Accountants หรือ IMA) 
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กำรควบคุมภำยในองค์กร 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม   

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
1.1 คณะกรรหการและผู ้บ ริา ารก าานด
แนวทาง และหีการปฏิบัติ ท่ีอยู่บนาลักควาห
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงาน ท่ีครอบคลุหถึง 
       1.1.1 การปฏิบัติาน้าท่ีประจ าวนั และการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  
       1.1.2 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า  ลู ก ค้ า  แ ล ะ
บุคคลภายนอก  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 กลุ่หบริษัทได้ประกาศใน้ “าลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของกลุ่หจ ากดั มหาานน ”  ฉบบัทบทวน
คร้ังท่ี 9 ณ วนัท่ี 16 กุหภาพนัธ์ 2558  ท่ีไดท้บทวน
ใา้สอดคลอ้งกบัหาตรฐานสากลของกลุ่หประเทศ 
(OECD)  โดยประกาศใา้บุคลากรทุกระดับของ
กลุ่หบริษัท ตั้ งแต่กรรหการฝ่ายบริาาร พนักงาน
ผู ้ป ฏิ บั ติ งานได้ยึด ถือป ฏิ บั ติ   ซ่ึ ง หีา ลักการ
ประกอบดว้ย 5 าหวด ดงัน้ี 
าหวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อาุน้  
าหวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อาุน้อยา่งเท่าเทียห  
าหวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูหี้ส่วนไดเ้สีย  
าหวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อหูลและควาหโปร่งใส 
าหวดท่ี 5 ควาหรับผิดนอบของคณะกรรหการ 

1.2  มีข้อก าหนดท่ี เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code 
of conduct) ส าหรับผู ้บริหารและพนักงาน ท่ี
เหมาะสม 

 
 
 

 
 

 บริษัทฯ จัดท าและประกาศใช้ “จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของพนักงาน ” ฉบับทบทวน ณ วัน ท่ี  18 

เมษายน 2557 โดยอยู่ภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัใหเ้ขา้ใจง่าย สามารถปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   

        1.2.2  มี ข้อ ก าห น ดห้ าม ผู ้บ ริห ารแล ะ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับกิจการ  ซ่ึง
รวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความ
เสียหายต่อองคก์ร2 

  

          1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่า
ฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

  าากพนักงานท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจนละเหิด
จรรยาบรรณ จะถูกสอบสวนและลงโทษตาห
ระเบียบท่ีก าานดในคู่หือพนกังานของบริษทัฯ 

หมำยเหตุ 2 บริษทัฯ ควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทัฯ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
1 .2 .4  หี ก าร ส่ื อส ารข้อ ก าา น ดและ

บทลงโทษขา้งตน้ใา้ผูบ้ริาารและพนักงานทุก
คนรับทราบ เน่น  รวหอยู่ในการปฐหนิ เทศ
พนักงานใาห่  ใา้พนักงานลงนาหรับทราบ
ข้อก าานดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  
รวหทั้ งหีการเผยแพร่ code of conduct ใา้แก่
พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

  บริษทัฯ หีการบรรยาย เพ่ือน้ีแจงและท าควาหเขา้ใจ
ข้อก าานดและบทลงโทษใา้แก่ฝ่ายบริาารและ
พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยแจกจ่าย Code of 
Conduct ใา้แก่พนักงานทุกคนและใา้ลงนาห
รับทราบควาหเข้าใจ   รวหทั้ งบรรจุอยู่ในการ
ปฐหนิเทศพนักงานใาห่ ท่ีทุกคนต้องยึดถือเป็น
าลกัปฏิบติัในการด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด 

1.3 หีกระบวนการติดตาหและประเหินผลการ
ปฏิบติัตาห Code of Conduct 
  1.3.1 การติดตาหและประเหินผลโดย

าน่วยงานตรวจสอบภายในารือาน่วยงานก ากบั
ดูแลการปฏิบติั (compliance unit)    

 
 

 

 บริษัทหีาน่วยงานตรวจสอบภายในหาสอบทาน
กระบวนการปฏิบัติงานครอบคลุหทุกกิจกรรหท่ี
ส าคัญ ข อ งบ ริษั ท อ ย่ า งส ห ่ า เส ห อ  ร วห ถึ ง
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับหาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปนัน่อ่ืนๆ 

     1.3.2 การประเหินตนเองโดยผูบ้ริาาร 
และพนกังาน 

  บริษทัฯ จดัสัหหนาาัวขอ้ “ผูน้ าและาลกัธรรหาภิ
บาลกบัคอรัปนัน่” บรรยายโดย พล.ต.ต. วินยั สังข์
ประไพ เห่ือวนัท่ี 15 ตุลาคห 2558 ซ่ึงหีผูบ้ริาารและ
พนักงานทั้ งกลุ่หบริษัทเขา้ร่วหฟัง และอย่างไรก็
ตาหในปี 2559 ไดว้างแผนจดัท าการประเหินตนเอง
โดยผูบ้ริาารและพนักงานและการประเหินโดย
ผูเ้น่ียวนาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร  เพื่อ
ประเหินผลการปฏิบติัตาห Code of Conduct 

     1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ี 
เป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

  

1.4 มีการจดัการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 
           1.4.1 หีกระบวนการท่ีท าใา้สาหารถตรวจ
พบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเาหาะสห 

  

  บริษัทหีการส่ือสารผลการควบคุหภายในใา้
บุคลากรท่ีรับผิดนอบทราบ เพื่อสาหารถตรวจพบ 
แก้ไข และลงโทษได้อย่างเาหาะสห ทันเวลา 
รวหทั้งทบทวนควาหเาหาะสหของระบบงานและ
หาตรการต่างๆใาหี้ควาหรัดกหุหากยิง่ข้ึน 

            1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถ
ลงโทษห รือจัดการกับ การฝ่ าฝืน ได้อย่ าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

  

             1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกั
ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
2.1  หี ก า ร ก า า น ด บ ท บ าท า น้ า ท่ี ข อ ง
คณะกรรหการแยกจากฝ่ายบริาาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรหการไวอ้ย่าง
นดัเจน 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือคณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุถึงคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีออก
จากกนัอย่างชดัเจน คณะกรรมการบริษทัจะไม่เขา้
ไปเก่ียวข้องในภาระหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร เพ่ือ
สร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก ากับ
ดูแลกิจการ รวมทั้ งมีการติดตามการบริหารงาน
เพ่ือให้มั่น ใจว่า นโยบาย และกระบวนการท่ี
เห ม าะสมได้น าม าใช้ ใน ท างป ฏิ บั ติ อ ย่ าง มี
ประสิทธิผล 

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
และพนกังาน 

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวิสัยทัศน์  แผน
ยทุธศาสตร์ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบติัโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
งบประมาณ ปัจจัยความเส่ียง กิจกรรมหลักท่ีจะ
ด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนท่ีคาดว่า
จะไดรั้บท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริหารและการลงทุนเป็นผู ้
พิจารณารายละเอียดของแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณประจ าปี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณา อีกทั้งฝ่ายบริหารมีการน าเสนอ
รายงานความกา้วหน้าของแผนปฏิบติัการและการ
ใช้งบประมาณทุกไตรมาสให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลติดตามการด าเนินงาน
ทุกโครงการ และเพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินการตามแผนงาน รวมทั้งการจดัให้มีการ
ส่ือสารให้พนักงานรับทราบทิศทางภารกิจในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนัทั้งกลุ่มบริษทั 

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษทัก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุม
บทบาทท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบ

  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ค
กก .CG เป็ นผู ้ พิ จารณ าสรรห าและแต่ งตั้ งผู ้ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทั
โดยจะตอ้งด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบริษทัและ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีตลาด
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
ต่อรายงานทางการเงิน หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้รวมทั้ งได้

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยไวอ้ย่างครอบคลุม ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารและการลงทุน คณะกรรมการ
ก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษทั 

2.4  คณะกรรหการเป็นผูหี้ควาหรู้เก่ียวกับธุรกิจ
ของบริษทั และหีควาหเน่ียวนาญท่ีเป็นประโยนน์
ต่ อบ ริษัท  า รือสาหารถขอค าแนะน าจ าก
ผูเ้น่ียวนาญในเร่ืองนั้นๆได ้

   

2.5  คณะกรรหการประกอบดว้ยกรรหการอิสระ
ท่ีหีควาหรู้ ควาหสาหารถน่าเน่ือถือ และหีควาห
เป็นอิสระในการปฏิบัติาน้าท่ีอย่างแทจ้ริง เน่น 
ไห่หีควาหสัหพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไห่หี
ควาหสัหพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจหีอิทธิพลต่อการใน้
ดุลยพินิจและปฏิบัติาน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ใน
จ านวนท่ีเาหาะสหเพียงพอ 

  บริษัทฯ จัดท าคู่ หือกรรหการอิสระซ่ึงก าานด
คุณสหบติัและการปฏิบติัานา้ท่ีของกรรหการอิสระ 
โดยก าานดสดัส่วนใา้หีจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรหการทั้งคณะไวอ้ยา่งนดัเจน 

2.6 คณะกรรหการก ากับดูแลการพัฒนาและ
ปฏิบัติเร่ืองการควบคุหภายในในองค์กร ซ่ึง
ครอบคลุหทั้ งการสร้างสภาพแวดล้อหการ
ควบคุห การประเหินควาหเส่ียง กิจกรรหการ
ควบคุห ขอ้หูลและการส่ือสาร และการติดตาห 

  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือก ากบัดูแล
และติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารเป็น
ประจ าทุกเดือน 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความ  
รับผิดชอบที่ เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
3.1 ผูบ้ริาารระดบัสูงก าานดโครงสร้างองคก์รท่ี
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
พิจารณาถึงควาหเาหาะสหทั้ งทางธุรกิจและ
กฎาหาย รวหถึงการจัดใา้หีการควบคุหภายใน
อยา่งหีประสิทธิภาพ เน่น แบ่งแยกานา้ท่ีในส่วน
งานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใา้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระาวา่งกนั  หีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบั
กรรหการตรวจสอบ และหีสายการรายงานท่ี
นดัเจน เป็นตน้   

  บริษทัฯ มีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และให้การควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบทั้ งในสายงาน
ปฏิบัติงานหลกัและสายงานสนับสนุน ตลอดจน
จัดตั้ งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
ระดบัฝ่ายท่ีข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2558 ได้จัดตั้ งกลุ่มงานวางแผนโครงการเพ่ือ
ดูแลดา้นการสร้างศกัยภาพของระบบท่อส่งน ้ าสาย
หลกัและสายรอง จดัท าแผนงานโครงการในธุรกิจ
น ้ าดิบและส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจให้บรรลุตาม
เป้ าห ม ายข อ งบ ริ ษั ท ฯ โด ยต ร ง เพื่ อ ค ว าม
เตรียมพร้อมต่อวิกฤตภยัแลง้และรักษาความมัน่คง
เพียงพอของน ้ าดิบ 

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานใน
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ
อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสาร
ขอ้มูล 

  ฝ่ายต่างๆมีการรายงานต่อสายการบงัคบับญัชา ตาม
โครงสร้างองค์กรท่ีเห็นชอบโดยคณะกรรมการ 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงมีการรายงานแผนงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่อท่ีประชุม
ผูบ้ริหาร ( Management Meeting) ทุกเดือนเพ่ือร่วมกนั
แก้ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งและส่ือสารให้แก่พนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดระเบียบดา้นอ านาจ
ด าเนินการภายในองค์กร มีผลบังคับใช้ว ันท่ี  1 

กุมภาพันธ์ 2555 โดยคณะกรรมการมอบหมาย
อ านาจใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูมี้อ  านาจ
ในการบริหารกิจการภายในของบริษทั และจดัการ
กิจการของบริษทักบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น และสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ
ของบริษัท ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ
ขอบเขตวตัถุประสงคแ์ห่งนิติบุคคลของบริษทั อาทิ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 

   การส่ือสารกบับุคคลภายนอกเป็นหน้าท่ีหลกัของ
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา 
พัฒนา และ รักษ าบุคลากร ท่ี มีความ รู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการ
สอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้ นอย่าง
สม ่าเสมอ 

  บริษทัฯ มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร 
ซ่ึงบริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล 

4.2  บ ริษัท มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงาน  การให้แรงจูงใจห รือรางวัลต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และการจดัการ
ต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง 
การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานทราบ 

  บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลพนักงานทุก
ระดับ โดยน าดัชนีช้ีวดัความส าเร็จของงาน (KPI : 

Key Performance Indicator) มาใช้ในการประเมินผล
พนักงานทุกระดบั ทั้ งน้ี KPIs จะมีความสอดคลอ้ง
ตั้ งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับ
บุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการท างานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ และ
พนัธกิจขององค์กร รวมทั้ง มีการจ่ายผลตอบแทน 
ซ่ึงมุ่งเน้นการจ่ายตามผลงาน  (Pay for Performance) 

ซ่ึงจะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท่ีศกัยภาพ และมี
ผลงานดี 

4.3  บริษัท มีกระบวนการแก้ไขปัญหาห รือ
เตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  มีการประชุมหารือในคณะผูบ้ริหาร ในการพิจารณา
โอนยา้ยพนักงาน (Job Rotation) ซ่ึงเป็นแนวทาง
หน่ึงในการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมบุคลากร
ภายใน เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้งาน ท่ี
หลากหลาย ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับ
การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ และความสามารถ
ภายในองคก์ร 

4.4  บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหา พฒันา และ
รักษาผู ้บริหารและพนักงานทุกคน  เช่น การ
จดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  มีการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล ซ่ึงมีการก าหนด
แนวทางการพฒันาท่ีหลากหลาย เช่น การสอนงาน 
การมอบหมายงาน การให้รับผิดชอบงานโครงการ 
รวมทั้ ง การฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเน่ือง    
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บ
ทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 

  แผนทดแทนต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียม
ความพร้อมของพนักงานภายในในการทดแทน
ต าแหน่งพนักงานระดับบริหาร หรือต าแหน่งงาน
ในกลุ่มหลกั (Core)  ท่ีมีความส าคญัในองคก์ร 

 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการ
และการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้
มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณี
ท่ีจ าเป็น 

  บริษัทฯ ได้จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
พนักงาน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของพนักงานทุกคน
ให้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยรวมของกลุ่ม
บริษัท ซ่ึงก าหนดปัจจัยภายในท่ีสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี  โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่ มือ
จรรยาบรรณเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบข้อบังคับ
พนักงานท่ีพึงปฏิบัติ และอาจมีความผิดทางวินัย
หากละเลยการปฏิบติังาน 

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดั
ผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ท่ี เหมาะสม โดยพิจารณาทั้ งเร่ืองการ
ปฏิบัติตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  บริษทัประเมินผลการด าเนินงานของพนกังาน โดย
หวัหนา้งานใชเ้กณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน
เป็นตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน (KPIs) ของพนกังานทุก
คน 

5.3   คณะกรรมการและผู ้บ ริห ารประ เมิน
แรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้
ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีใน
การปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

  บริษทัฯ ก าหนดเกณฑ์วดัผลการด าเนินงาน(KPIs) 
ด้านการตรวจพบประเด็นซ ้ าจากการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อจูงใจให้มีการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึง
การให้รางวลัแก่กลุ่มพนักงานในกิจกรรมระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน  เช่น  รางวัลส าห รับกลุ่ม
พนกังานท่ีน าเสนอแผนกลยทุธ์ 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้
มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  บริษทัมีนโยบาย work life balance โดยจดัใหมี้กิจกรรม
เพ่ือสร้างสมดุลในการปฏิบัติงานแก่พนักงานอย่าง
สม ่าเสมอทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ อาทิ การจดักีฬา
เช่ือมความสัมพนัธ์ การเขา้ฟังธรรมและการท าบุญตกั
บาตร เป็นตน้ รวมถึงมีช่องทางให้พนักงานสามารถขอ
อนุญาตปฏิบติังานท่ีบา้นในกรณีมีเหตุจ าเป็น 
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กำรประเมนิควำมเส่ียง ((Risk Assessment) 
 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียง
ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ
ในขณะนั้ น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงาน
ทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผูกพนัของบริษัทได้ถูกตอ้ง  มีมูลค่า
เหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  คณะกรรมการบ ริษัทแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ื อท าห น้ า ท่ี ให้ ค วามมั่น ใจ แ ก่
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ตลอดจนผูมี้
ส่วนได้เสียอ่ืนๆว่ารายงานทางการเงินของบริษัท
และกลุ่มบริษทั มีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมีความเพียงพอในการ
เปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
มีการสอบทาน หรือตรวจสอบเพ่ิมเติมในบาง
รายการท่ีเห็นวา่มีการเปิดเผยไม่เพียงพอ หรือท าให้
ผูอ่้านอาจเกิดความเขา้ใจผิดเป็นนัยส าคญั และใน
กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีหรือ
ระบบบญัชีให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
ปรับเปล่ียนใหม่ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารด้าน
การเงินและผูต้รวจสอบภายในท าการสอบทานและ
รายงาน รวมทั้ งรับฟังข้อคิดเห็นจากผูส้อบบัญชี
ของบริษทัก่อนดว้ย อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
จัดประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี เพ่ือหารือผลการ
จดัท าและสอบทานงบการเงินของบริษทัในทุกๆ
ไตรมาส 

6.2 บ ริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการ
ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั  เช่น 
ผู ้ใช้รายงานทางการเงิน  ขนาดของรายการ 
แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึง
กิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงให้ผู ้บ ริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมขององคก์ร 

  บริษทัไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ซ่ึงในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบไวด้งัน้ี 

1. เห็นชอบและน าเสนอนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวม ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ทราบ โดยครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้น
ปฏิบติังาน ความเส่ียงดา้นการลงทุน ความเส่ียงดา้น
การตลาด และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของกิจการ  

2. พิจารณามาตรการประเมินความเส่ียงและ
อนุมัติแผนบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk 
Management Plan: RMP) ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การบ ริห ารความ เส่ี ยง ท่ี ก าห น ดไว้ ซ่ึ งจะ มี
องค์ประกอบของ การวิเคราะห์ ประเมิน วดัผล 
และติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงไดอ้ย่าง
มีประสิทธิผล และรายงานคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
ทราบต่อไป 

3. ก ากบัดูแล ทบทวน และติดตาม RMP พร้อม
ให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกับ
นโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า
การบ ริห ารความ เส่ี ยงได้น าไปป ฏิบั ติ อย่ าง
เหมาะสมและสามารถบริหารให้ เป็นไปตาม
วตัถุประสงคไ์ดค้รบถว้น 

4. พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนด
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และ
ความเบ่ียงเบนของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้อง
องคก์ร (Risk Tolerance)   

5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือบริหารความ
เส่ี ย ง อ ย่ า งน้ อ ย ปี ล ะ  1 ค ร้ั ง  ก่ อ น น า เส น อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ (ถา้มี) 
    6.   น าเสนอแผนบ ริหารความ เส่ียง  (RMP) 
ประจ าปี และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงผลการด า- 
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   เนินงานตามแผน RMP ของบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 2 
คร้ัง 
       7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษทัฯ  
บริษทัฯ ใชแ้นวคิดของการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
อ งค์ ก ร  (Enterprise Risk Management) โด ย ให้
ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนับ่งช้ีความ
เส่ียง การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง มาตรการควบคุมท่ีมี
ในปัจจุบนั การระบุความเส่ียงไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น  ซ่ึงแผนกนโยบายและแผน
เป็นผูมี้หนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและส่ือสารให้
พนักงานท่ีเก่ียวข้องทุกคนรับทราบ  รวมทั้ งจัด
พนักงานเขา้อบรมภายในและภายนอกบริษทัอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง

ครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้ งระดับองค์กร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  บริษทัฯ ก าหนดกรอบคะแนนระดบัความเส่ียงสูง 
กลาง และต ่ า  เพื่ อ ใช้ในการพิ จารณ าโอกาส 
(Likelihood) และผลกระทบของปัจจยัเส่ียง (Impact) 
ทั้ งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน กฎ/
ระเบียบ และการทุจริต มีการก าหนดดชันีวดัความ
เส่ียงแต่ละรายการเป็นระดบัสูง กลาง และต ่า โดย
จะท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความ
เส่ียงจากความอ่อนไหวทางธุรกิจ (SWOT) ตาม
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ือก าหนดกิจกรรม
และแนวทางการควบคุมท่ีถูกตอ้ง มีผูรั้บผิดชอบท่ี
เหมาะสม 
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7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจ
เกิดจากทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  บริษทัฯ ก าหนดกรอบคะแนนระดบัความเส่ียงสูง 
กลาง และต ่ า  เพื่ อ ใช้ในการพิ จารณ าโอกาส 
(Likelihood) และผลกระทบของปัจจยัเส่ียง (Impact) 
ทั้ งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน กฎ/
ระเบียบ และการทุจริต มีการก าหนดดชันีวดัความ
เส่ียงแต่ละรายการเป็นระดบัสูง กลาง และต ่า โดย
จะท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความ
เส่ียงจากความอ่อนไหวทางธุรกิจ (SWOT) ตาม
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ือก าหนดกิจกรรม
และแนวทางการควบคุมท่ีถูกตอ้ง มีผูรั้บผิดชอบท่ี
เหมาะสม 

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเส่ียง 

   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง 
โดยพิจารณาทั้ งโอกาสเกิด เหตุการณ์  และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  บริษทัฯ ก าหนดกรอบคะแนนระดบัความเส่ียงสูง 
กลาง และต ่า จากการพิจารณาโอกาส (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) ของปัจจยัเส่ียงในทุกดา้น 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อ
จดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  
การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วม
รับความเส่ียง (sharing) 

  บริษัทก าหนดให้แผนกนโยบายและแผน ส านัก
กรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่รวบรวมและจัดท า
แผนการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานต่างๆ โดย
ระบุมาตรการควบคุม ผูรั้บผิดชอบ และก าหนดแลว้
เสร็จ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารซ่ึงรับผิดชอบความเส่ียงต่างๆ 
จะตอ้งเลือกทางเลือกในการตอบสนองความเส่ียง 
ท่ีคาดว่าจะสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของ
ความเส่ียงให้เขา้มาสู่ระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้เช่น  
การติดตามสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง การจดัจา้งท่ี
ปรึกษาผูมี้ความเช่ียวชาญ  การลงทุนเพ่ิมเติมและ
การวางแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน  เป็นต้น  หรือ
พิจารณาหลีกเล่ียงความเส่ียง หรือโอนความเส่ียง 
อาทิ  ก ารท าป ระกันภัย  การจ้างงานลักษณะ 
Outsource การประเมินและติดตามสถานการณ์
ปริมาณน ้ าพร้อมแผนรองรับ รวมถึงด าเนินการตาม
แผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง  (ถ้ามี) หรือการ
ยอมรับความเส่ียง โดยก าหนดช่วงของความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
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8.1  บริษทัประเหินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน 
โดยครอบคลุหการทุจริตแบบต่างๆ เน่น การ
จดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าใา้สูญเสีย
ทรัพย์สิน   การคอร์รัปนัน  การท่ีผู ้บ ริาาร
ส าห า ร ถ ฝ่ า ฝื น ร ะ บ บ ค วบ คุ ห ภ าย ใ น 
(management override of internal controls) 
การเปล่ียนแปลงขอ้หูลในรายงานท่ีส าคญั  การ
ไดห้าารือในไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไห่ถูกตอ้ง เป็น
ตน้ 

  คณ ะก รรห ก ารบ ริษั ท ฯ  ไ ด้ ห อบ า ห าย ใา้
คณะกรรหการตรวจสอบปฏิบติัานา้ท่ีาากพบารือ
หีขอ้สงสัยว่าหีรายการารือการกระท าท่ีเกิดควาห
ขัดแย้งทางผลประโยนน์  การทุจริต  ารือหี ส่ิง
ผิดปกติารือหีควาหบกพร่องท่ีส าคัญในระบบ
ควบ คุหภ ายใน  และ ฝ่ า ฝืน กฎา ห ายว่ าด้ ว ย
าลักทรัพยแ์ละตลาดาลักทรัพย์ ข้อก าานดของ
ตลาดาลกัทรัพย ์ารือกฎาหายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษัท ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างหีนัยส าคัญต่อ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั  ใา้
รายงานตรงต่อคณะกรรหการของบริษัท เพ่ือ
ด า เนิ น ก ารป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ภ าย ใน เว ล า ท่ี
คณะกรรหการตรวจสอบเา็นสหควร 

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน
อยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว  รวมทั้ งได้พิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่ มี
ลักษณ ะ ส่ ง เส ริม ให้ พนั ก งานกระท าไ ม่
เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้ งเป้าหมายยอดขายของ
บริษัทไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  บริษทัฯ ได้พิจารณาใช้ดัชนีวดัผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs) เพื่ อ ว ัด ผ ล
การปฏิบัติงานทั่วทั้ งองค์กร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัจะไดพิ้จารณาอนุมติัในแต่ละปี  โดยก าหนด 
KPIs ทั้งในระดบับุคคลและระดบัฝ่ายใหส้อดคลอ้ง
กบั KPIs ในระดบัองค์กรท่ีมีความ    ทา้ทาย  และ
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง มีการประเมินผล KPIs 
ทุกไตรมาส เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการเร่งรัดด าเนินการ
ตาม เป้ าหมาย และน าไปใช้ในการพิ จารณ า
ค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงาน ผูบ้ริหาร และ
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผล
การด าเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทน   
เพื่อพิจารณาในรายละเอียดความเหมาะสมของ
เกณฑ์การประเมินดังกล่าว ก่อนน าเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ค่ าตอบแทนของผู ้บ ริหารและพนักงาน  โดย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะไดน้ าเสนอท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 
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8.3 คณะกรรหการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบถาหผูบ้ริาารเก่ียวกับโอกาสในการเกิด
ทุจริต และหาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อ
ป้องกนัารือแกไ้ขการทุจริต 

   

8.4 บริษัทได้ส่ือสารใา้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติตาหนโยบายและแนวปฏิบัติ ท่ี
ก าานดไว ้

  บริษทัฯ ไดป้ระกาศในา้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี  จ รรยาบ รรณ คณ ะกรรหก ารบ ริษัท  แล ะ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน  เพ่ือใา้
บุคลากรทุกระดบัของบริษทัได้ยึดถือปฏิบัติ โดย
หุ่งเน้นาลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้ งน้ีได้ระบุ
ใา้บริษัทและบริษทัย่อยตระานักถึงควาหส าคัญ
ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 5 ประการดงัน้ี 

1. การด าเนินงานท่ีโปร่งใส (Transparency) 
2. ความซ่ือตรงและยติุธรรม (Integrity and  
      Fairness) 
3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและ

การตดัสินใจท่ีสามารถอธิบายหรือใหเ้หตุ
ผลได ้(Responsibility and Accountability) 

4. ศกัยภาพในการท างาน (Competency) 
5. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เพ่ือสร้างคุณค่าและ 
      ความมัน่คงระยะยาว (Best Practices for 
      Creation of Long - term Value) 

โดยก าหนดให้ปัจจัยภายในท่ีสนับสนุนหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขา้งตน้ประกอบดว้ย 

1. ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทุกระดบั 

2. ความโปร่งใสในการด าเนินงานโดยมีระบบ
ควบคุมภายในท่ีดี 

รวมถึงกลุ่มบริษทัยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดเป็น
นโยบายและจรรยาบรรณใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท ทั้ งน้ีกรรมการฝ่าย
บริหาร พนักงาน รวมทั้งพนักงานของผูรั้บจา้งทุก
คนมีภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งรับรู้ ท า 

ความเขา้ใจและถือปฏิบติัใหถู้กตอ้งเป็นประจ าโดย
ผู ้บังคับบัญชามีภาระหน้าท่ีต้องสอดส่องและ
แนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นใหป้ฏิบติัให ้
สอดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณท่ีก าานดไว ้
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
   โดยสม ่ าเสมอ ทั้ งน้ีพนักงานท่ีฝ่าฝืนตลอดจน

ละเมิดจรรยาบรรณจะถูกสอบสวนและลงโทษตาม
ระเบียบท่ีก าหนด อีกทั้ งยงัเปิดโอกาสให้แจ้งข้อ
ร้องเรียนได ้โดยมีช่องทางการร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต์
ของบริษัท ท่ี   AC_EW@eastwater.com  โดยในปี
2557  บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption (CAC))” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความ
มุ่งมั่นในการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้ ง
โดยทางตรงและทางออ้ม โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นภายในองค์กร (Anti-corruption 
Policy) ให้กรรมการกลุ่มบริษัท ผู ้บ ริหาร และ
พนกังาน จะไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งโดยทางตรง
และทางออ้ม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง เพ่ือน และคน
รู้จกั โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษทั และทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดก้ าหนดแนว
ปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนจัด
ให้ มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ีอย่างสม ่ าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บังคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และอีก
ทั้งในปี 2558 บริษทัไดต้อกย  ้าเจตนารมณ์และความ
มุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบโดย
ได้รับรางวัล ในงาน “Asian Corporate Governance 
Conference & Awards ณ  ป ระเท ศ  ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  2 
ร า ง วั ล  คื อ  TOP5 0  ASEAN PLCs แ ล ะ  TOP2 
Outstanding Achievement Awards. 

 

 
 
 
 

mailto:AC_EW@eastwater.com
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 9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
9.1 บริษัทฯ ประเมินการเปล่ียนแปลง
ปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  บริษัท มีการทบทวนการประเมินความเส่ียงอย่าง
สม ่ าเสมอ โดยจัดประชุมระหว่างหน่วยงานภายใน
บริษัท เพ่ือระบุความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  
รวมถึงการพิจารณาความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ปรับ
ลดระดับความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงท่ีเคยระบุไวเ้ดิมให้
ลดลง หรือคงระดับความเส่ียงไวต้ามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป ตลอดจนเฝ้าระวงัความเส่ียงต ่ามิให้สูงข้ึน 
โดยมีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง เพื่อลดโอกาส
หรือผลกระทบของความเส่ียงให้เขา้มาสู่ระดบัท่ีองคก์ร
ยอมรับได ้
บริษทัจดัให้มีการติดตามหน่วยงานต่างๆให้ปฏิบติัตาม
แผนบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้ โดยฝ่ายบริหาร
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท รายงานความ
คืบหนา้ของการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการบริหารความ
เส่ียงในส่วนท่ีตนรับผิดชอบไปยงังานบริหารความเส่ียง 
เพื่ อ ท บ ท วน ค ว าม เห ม าะส ม ก่ อน น า เส น อ แ ก่
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส 
นอกจากน้ีในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ฝ่ายตรวจสอบได้ประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆท่ี
อาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงและระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบดว้ย 

9.2 บ ริษัทประเมินการเป ล่ียนแปลง
รูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษัทฯ ประเมินการเปล่ียนแปลง
ผู ้น าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
นั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 
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กำรควบคุมกำรปฏบัิติงำน (Contral Activities) 
 
 10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ใน
ระดับทีย่อมรับได้  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
10.1  ม าตรการควบ คุมของบ ริษัท มีความ
เหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซับซ้อนของ
งาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

   

10.2  บ ริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภ ายใน ท่ี
ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ  อย่างเหมาะสม  เช่น   มี
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหาร
ทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  
และล าดับชั้นการอนุมัติของผูบ้ริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาด
วงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  
ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอน
การจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบันทึก
ขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอน
การ เบิ ก จ่ ายวัส ดุอุปกรณ์  ห รือ  การเบิ กใช้
เค ร่ื อ ง มื อ ต่ างๆ  เป็ น ต้น  โด ยได้ จัด ให้ มี
ก ร ะ บ วน ก าร ส าห รั บ ก ร ณี ต่ า ง  ๆ  ดั ง น้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบ
ทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจ
มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  รวมทั้ งมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

  บริษทัฯ ใชร้ะเบียบ และแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีทบทวน
และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี 
ประกอบดว้ย ระเบียบและแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง  
2. ดา้นการบริหารทรัพยสิ์นและอะไหล่   
3. ดา้นการบริหารสญัญา   
4. ดา้นการลงทุนและบริหารโครงการ   
5. ดา้นงบประมาณ การบญัชี และการเงิน 
6. ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั  
7. ดา้นอ านาจด าเนินการภายในองคก์ร  

อาทิ  ในกระบวนการจัด ซ้ือจัดจ้าง ได้ส่งแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้ผู ้เสนอราคาหรือผู ้
รับ จ้าง ช้ีแจงความสัมพัน ธ์ เก่ี ยวโยงระหว่าง
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือป้องกนัการขดัแยง้
ดา้นผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
นอกจากน้ี มีการจดัท าและปฏิบติัตามขั้นตอนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Work Procedures and Work 
Instructions) ท่ีสอดคล้องกับระเบียบและระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดย
จดัใหมี้การทบทวนเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
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                 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุหัติธุรกรรห
ารือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีหีผล
ผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เน่น การท า
สัญญาซ้ือขายสินคา้ การใา้กูย้ืห  การค ้ าประกนั  
บริษัทได้ติดตาหใา้หั่นใจแล้วว่า หีการปฏิบัติ
เป็นไปตาหเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลา
ท่ีหีผลผูกพนับริษทัฯ เน่น ติดตาหการน าระคืน
า น้ี ต าหก าานด  า รือ หีการทบทวนควาห
เาหาะสหของสญัญา เป็นตน้ 

   

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือการควบคุมแบบ
ป้องกนัและติดตาม 

   

10.4 บริษทัฯ ก าหนดให้มีการควบคุมภายในใน
ทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้ งระดับกลุ่มบริษัท 
ห น่วยธุรกิจ  สายงาน  ฝ่ ายงาน  แผนก ห รือ
กระบวนการ 

  ผูบ้ังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีวางไว ้และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท าหนา้ท่ีสอบทานประเมินความเพียงพอ และความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

10.5 บ ริษัท ฯ  หี ก ารแ บ่ งแยกาน้ า ท่ี ค วาห
รับผิดนอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ี ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 
กล่าวคือ  

(1) านา้ท่ีอนุหติั  
(2) านา้ท่ีบนัทึกรายการบญันีและ 

ขอ้หูลสารสนเทศ และ  
                (3) านา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

  ระเบียบและแนวปฏิบัติด้านอ านาจด าเนินการ
ภายในองค์กรก าานดระดับการอนุหัติซ้ือจัดจ้าง 
และก าานดอ านาจอนุหติัการสั่งจ่าย ารือน าระเงิน 
โดยใา้หีผู ้หีอ  านาจลงนาหอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึง
วงเงินอนุหั ติ หี การแบ่ งแยกตาหระดับควาห
รับผิดนอบ โดยฝ่ายการเงินและบญันีของบริษทั ไห่
หีอ านาจอยา่งเบ็ดเสร็จในการอนุหติัจ่าย นอกจากน้ี
ยงัหีการแบ่งแยกานา้ท่ีระาวา่ง  ผูบ้นัทึกบญันี ผูรั้บ
เงิน และผูจ่้ายเงินดว้ยเน่นกนั 

ระเบี ยบและแนวปฏิบั ติการจัด ซ้ือจัดจ้าง ได้
แบ่งแยกหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานจดัซ้ือจดั
จา้ง โดยก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ได้แก่ 
ตวัแทนจากผูใ้ช้งาน ตวัแทนจากฝ่ายการเงินและ
บญัชี และหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับผูใ้ช้งาน
และการจดัซ้ือ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ก าหนดให้หน่วยงานซ่ึงเป็นผู ้
ขอซ้ือ รับผิดนอบในการดูแลทรัพยสิ์นท่ีจดัซ้ือ โดย 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 

   ฝ่ ายการ เงินและบัญ นีจะ เป็นผู ้ควบ คุหควาห
ครบถว้น และเป็นปัจจุบันของทะเบียนทรัพยสิ์น
ถาวรของบริษัท ทั้ งน้ี หีการตรวจนับทรัพย์สิน
ทั้ งาหดเป็นประจ าทุกปี ร่วหกับแผนกบริาาร
ส านักงานและทรัพย์สิน และแผนกบริาารพ้ืนท่ี
ปฏิบติัการ เพื่อยืนยนัควาหครบถว้นและควาหหีอยู่
จริงของทรัพย์สินด้วย และพิจารณาการจัดท า
ประกนัภยัทรัพยสิ์นตาหควาหเาหาะสห 

 
 11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
บรรลุวตัถุประสงค์  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
11.1 บ ริษัทควรก าหนดความ เก่ียวข้องกัน
ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน
กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไป
ของระบบสารสนเทศ 

  บริษัทจัดท าคู่ มื อและปฏิบั ติ ตามขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Procedures and Work Instructions) 
ของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับระเบียบและระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และ 
ISO 14001:2004 

11.2 บ ริษัท ค วรก าห น ด ก ารค วบ คุ ม ขอ ง
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  บริษัทจัดท าคู่ มื อและปฏิบั ติ ตามขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Procedures and Work Instructions) 
ของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับระเบียบและระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และ 
ISO 14001:2004 

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีให้ มีความ
เหมาะสม 

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าหลักปฏิบั ติ
ส าหรับควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยส่ือสารหลักปฏิบัติดังกล่าวให้
พนักงานทุกคนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางการ
ส่ือสารต่างๆ เช่น ประกาศค าสั่งของบริษทั การส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น  เพ่ือเน้นย  ้ าให้
พนกังานในบริษทัเห็นความส าคญัของการควบคุม
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอและเป็น
ผูดู้แลรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัการควบคุมการ
เขา้ถึงระบบเครือข่าย การเขา้ถึงห้องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ การควบคุมการใชง้านซอฟตแ์วร์ เป็น
ตน้ และไดติ้ดตั้งระบบบริหารจดัการเก็บขอ้มูลจรา- 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
   จรทางคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ท่ี ส่วนกลาง 

(Centralized Log Management) เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) ของบริษทั โดย
ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สามารถเก็บได้นาน
เกินกว่า 90 วนัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญติั
ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 (มาตรา 26) 

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  ฝ่ ายตรวจสอบภายในตรวจสอบด้าน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมกับท่ีปรึกษางาน
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถึงการสอบทานดา้นความ
ปลอดภยัการใช้ขอ้มูลและประสิทธิภาพของการ
จดัการการเขา้ถึงขอ้มูล ระบบงาน และอุปกรณ์ IT 

 
 12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติเพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การ
ท าธุรกรรมของผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้ง
ผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบั
ของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อ
ป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของ
บริษทัไปใชส่้วนตวั 
 

  รายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย 
รวมถึงผูมี้ผลประโยชน์ร่วมต่างๆ จะผ่านขั้นตอน
การพิจารณา อนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจน โดยได้
เปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน หากมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญั ฝ่าย
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร 
และผู ้สอบบัญ ชีจะด าเนินการพิจารณาอย่าง
รอบคอบและด าเนินการตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติั
ธุรกรรมกระท าโดยผู ้ท่ี ไม่ มี ส่วนได้เสี ยใน
ธุรกรรมนั้น 

  คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัหลกัการท่ีเก่ียวกับ
การท ารายการระหว่างกันในการท าธุรกรรม
ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย และกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามประกาศ
ข อ ง ต ล าด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฯ  แ ล้ ว  ใ น ก ร ณี ท่ี
คณะกรรมการบ ริษัท  ห รือบ ริษัท ย่อยมีการ
มอบหมายให้บุคลากรของบริษทั หรือบริษทัย่อย
ทุกระดับปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือบริษทัยอ่ยในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าวจะ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
   ตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติ

คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผูรั้บ
มอบอ านาจไวอ้ย่างชัดเจน โดยขอบเขตดังกล่าว
ตอ้งไม่รวมถึงการอนุมติัให้ท ารายการท่ีผูรั้บมอบ
อ านาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้
เสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้
ฝ่ายบริหารรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

12.3 บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือน
เป็นรายการท่ีกระท ากับบุคคลภายนอก   (at 
arms’ length basis) 

  การด า เนิ น ธุ รก รรมดั งก ล่ าว มี ขั้ น ต อนก าร
ด าเนินการ และพิจารณาเป็นไปตามระเบียบ
เช่นเดียวกับ ผูใ้ช้น ้ ารายอ่ืนๆ นอกจากน้ีได้มีการ
ก าหนดไว้อย่างชัด เจนในระเบียบ ท่ี เก่ียวข้อง  
รวมทั้งประกาศหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่การ
ด าเนินกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีก าหนดไว ้โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุ้นเป็นส าคัญ ทั้ งน้ีใน
รายการท่ีมีนยัส าคญั  อาทิ รายการท่ีมีมูลค่ามากกวา่
หรือเท่ากับ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net 
Tangible Assets) บริษทัไดพ้ิจารณาจดัจา้ง บริษทัท่ี
ปรึกษาการเงินอิสระ พิจารณาให้ความเห็นต่อการ
ท าธุรกรรมดังกล่าว เพ่ือความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ก่อนการน าเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมติัตามกฎเกณฑต์ลาดหลกัทรัพยฯ์ 

12.4 บ ริษัท มีกระบวนการติดตามดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหาร  ในบริษทัย่อยหรือร่วม
นั้ น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

   

12.5  บริษทัก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ
โดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  บริษทัฯ ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัว่า ผลประโยชน์ท่ีขดักนั
จะเกิดจากกรณีท่ีบุคลากรทุกระดบัมีผลประโยชน์
เก่ี ยวพันกับ บุคคลผู ้ใกล้ชิ ด  ห รือต าแห น่ ง ท่ี
รับผิดชอบ ไม่วา่จะเป็นดา้นการเงิน หรือดา้นอ่ืนใด
ก็ตามในกิจการ ซ่ึงจะไดรั้บผลประโยชน์จากการ
ตดัสินใจของบุคคลผูน้ั้น หรือการรับรู้กิจกรรมการ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
   ด าเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัท 

พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องแจ้งเร่ืองท่ีอาจเป็น
ผลประโยชน์ท่ีขัดกันท่ีเกิดข้ึนให้ผูบ้ ังคับบัญชา 
และฝ่ายบริหารของบริษทัทราบตามล าดบั 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทั
ได้รับการน าไปใช้ในเวลาท่ี เหมาะสม โดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุม
กระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

   

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
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ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 
 
 13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไป
ได้ตามทีก่ าหนดไว้  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการ
ด าเนินงาน ทั้ งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  บริษัทได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประกอบการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการท่ีใชเ้ป็น
แนวทางการปฏิบัติ โดยฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องจะ
รวบ รวมข้อ มู ลทั้ งภ ายใน และภ ายน อก ท่ี มี
ความส าคญัและเช่ือมโยงต่อการการด าเนินงานของ
องค์กร อาทิเช่น ปริมาณน ้ าสูบจ่าย รายงานทาง
การเงิน สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์น ้ า และขอ้มูล
อ่ื น จ ากห น่ ว ย ง าน ภ ายน อก อ งค์ ก ร  โด ย มี
คณ ะกรรมก ารบ ริษัท  แล ะ ท่ี ป รึกษ า ท่ี เป็ น
ผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน า  เพื่อสอบทานคุณภาพและ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน าไปใชใ้หเ้กิดความคุม้ค่า
กบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมี
ข้ อ มู ล ท่ี ส าคั ญ อ ย่ า ง เพี ย งพ อ ส าห รั บ ใ ช้
ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น 
รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  บริษทัจดัท าระเบียบวาระเพื่อการประชุม โดยบรรจุ
เร่ืองสืบเน่ือง เร่ืองเพื่อพิจารณา เร่ืองเพื่อทราบ และ
เร่ืองอ่ืนไว้ตามล าดับ เพื่อความสะดวกในการ
ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ร ะ เบี ย บ ว าร ะ ใน ก าร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จะ
มีขอ้มูลตามหวัขอ้ต่อไปน้ี (1) สรุปความเป็นมา  (2) 
สรุปสาระส าคญั (3) เหตุผลและความจ าเป็น  (4) 
กฎหมาย / กฎระเบี ยบ / สัญญ า / ข้อตกลง ท่ี
เก่ียวขอ้ง  (5) ขอ้พิจารณา/ขอ้เสนอแนะ  เป็นการ
สรุปประเด็นเพื่อการพิจารณา และ/หรือแนวทาง
เลือกท่ีฝ่ายจดัการประสงคใ์ห้คณะกรรมการบริษทั 
รับทราบ / พิจารณา / ให้ความเห็น / อนุมติั  (6) มติ
ท่ีประชุมนอกจากนั้ นบริษทัฯ ยงัจัดให้มีอุปกรณ์
ส่ื อส าร ท่ี ทัน สมัย เพื่ อก าร เข้ า ถึ งข้อมู ลของ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา และใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point เพื่อ
แสดงเน้ือหาโดยสรุปพร้อมรูปภาพประกอบ กราฟ
แสดงค่าสถิติ แผนผงั แผนท่ี ท่ีชดัเจนและเพียงพอ 
ทั้งน้ีในการประชุมมีการก าหนดใหห้น่วยงานท่ีรับ 
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   ผิดชอบเขา้ประชุมเพื่อน าเสนอรายละเอียดและตอบ
ขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ   

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัท
ไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  งานเลขานุการบริษทัส่งหนงัสือนดัประชุม ระเบียบ
วาระการประชุม และรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาตามระยะท่ีก าหนด  ยกเวน้กรณีจ าเป็น/
เร่งด่วนท่ีตอ้งน าเขา้เสนอคณะกรรมการบริษทัใน
รอบการประชุมดังกล่าว มิฉะนั้ นอาจเกิดความ
เสี ยห ายแ ก่บ ริษัท   ฝ่ ายบ ริห ารจะห ารือกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งพิจารณากลัน่กรองขอ้มูลและเน้ือหาให้มี
ความเหมาะสม ครบถ้วนและถูกต้องท่ีสุด โดย
น าส่งข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา
ล่วงหนา้ 2-6 วนัก่อนประชุม 

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่ อให้
ส ามารถตรวจสอบย้อนหลัง เก่ี ยวกับความ
เหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ย
กบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

 

  งานเลขานุการบริษัทจะบันทึกข้อซักถาม ความ
คิดเห็นต่างๆ  และเหตุผลประกอบ รวมถึงมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในรายงานการประชุม
เป็นภาพรวม    นอกจากนั้ นแล้วในการน าส่ง
รายงานการประชุมแต่ละคร้ัง  งานเลขาฯจะแจง้ให้
กรรมการรายบุคคลสามารถแจง้แกไ้ขรายงานการ
ประชุมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดภายหลงัจากท่ี
ได้รับรายงานการประชุมประมาณ  7 วนั  จากนั้น
หากมีผูแ้จง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุม  งานเลขาฯ
จะน าไปเสนอไว้ในการประชุมคร้ังถัดไปใน
ระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน  
โดยจะระบุช่ือกรรมการผู ้ขอแก้ไขรายงานฯ ไว้
อย่างชดัเจน  ซ่ึงหากกรรมการท่านอ่ืนมีความเห็น
เป็นอยา่งอ่ืนก็สามารถแยง้ได ้ โดยจะบนัทึกไวใ้น
รายงานฯ และสรุปเป็นมติของท่ีประชุมต่อไป ซ่ึง
จะมีรายละเอียด และเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุมอยา่งเพียงพอ และเหมาะสมให้ผูถื้อหุ้น 
และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจน 
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13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่ง 
ครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
          13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู ้สอบบัญชี
หรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บริษทัได้แก้ไขขอ้บกพร่องนั้ น
อยา่งครบถว้นแลว้ 

  บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
และบัญชีต่างๆ ไวค้รบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และ
ไม่ไดรั้บการแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องใน
เร่ืองการควบคุมภายใน 

 
 14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุม
ภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายใน
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

  บริษัทให้ความส าคัญต่อการส่ือสาร โดยก าหนด
เป็นนโยบายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั เพื่อให้พนกังานมีความเขา้ใจการใชส่ื้อ
ภายในต่างๆภายใตก้ารควบคุมภายในท่ีดี อาทิ การ
ใช้ อิ น เต อ ร์ เน็ ต  อิน ท ราเน็ ต  อี เม ล์  และ ส่ื อ
โทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่  โทรศัพท์  โทรสาร 
ระบบส่ือสารระหวา่งส านกังานใหญ่และสาขา 

14.2 บ ริษัท มีการรายงานข้อมูล ท่ีส าคัญ ถึง
คณะกรรมการบ ริษัทอย่างสม ่ า เสมอ และ 
คณะกรรมการบ ริษัทสามารถเข้าถึงแห ล่ง
สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น  การ
ก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือให้สามารถ
ติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร 
รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   
ผู ้ตรวจสอบภายใน   การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการ
ร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการปฏิบติังาน 
เพื่อให ้  สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน  หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามท่ี
ต้องการ  โดยมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุก
ระดับของบ ริษัทฯ  รวมถึงการ เชิญผู ้บ ริห าร 
พนักงาน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม  และให้
ขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได้ ภายใตก้ารปฏิบติังาน
ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  รวมถึงสามารถแสวงหา
ความเห็นอิสระจากผู ้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษา
วิชาชีพเฉพาะ ในการให้ค  าแนะน าปรึกษาหรือให้
ความ เห็นได้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาวา่เหมาะสมดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ    
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   นอกจากน้ีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีด้านการก ากับ ดูแลการ
ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบบญัชี  และผูต้รวจสอบ
ภายในโดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือรับทราบ
รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 
และ/หรือ ผลการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และ
การหารือเก่ียวกบัปัญหา/อุปสรรคท่ีอาจพบจากการ
ปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับ
ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้ งการประเมินคุณภาพ
การปฏิบติังาน และพิจารณาถึงความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี 

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ  ภายในบริษัท
สามารถแจ้งขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อ
ฉลหรือทุจริตภายในบริษัท  (whistle-blower 
hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิ เศษ /ลับ
เพ่ือให้บุคคลต่างๆ  ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ขอ้มูล/เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน
บริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 
ได้แก่ ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  AC_EW@eastwater.com 
หรือส่งถึงกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ผ่านทาง CEO 
mailbox CEO@eastwater.com 

 
15. องค์กรได้ส่ือสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม

ภำยใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมี ช่องทางการส่ือสารท่ี เหมาะสม เพ่ื อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน  เช่น  จัดให้ มี
เจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนย์
รับเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  บริษัทฯ จัดให้ ฝ่ าย ส่ือสารองค์กรและแผนก
การตลาดมีหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางรับเร่ืองร้องเรียน  / 
call center จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
เพ่ื อให้ ท ราบ ถึงข้อบกพ ร่องและปัญหาการ
ด าเนินงาน  ส านักกรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่
รับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงานก ากับดูแล 
และมีแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพนัธ์มี
หนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนและผูถื้อหุน้ 

 
 

mailto:AC_EW@eastwater.com%20หรือ
mailto:AC_EW@eastwater.com%20หรือ
mailto:CEO@eastwater.com
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือ
ช่องทางลบัเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร
สามารถแจ้งขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อ
ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทั
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  กรณีมีขอ้มูล/เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แก่บ ริษัท  ก าหนดให้ มี
ช่องทางการส่ือสารพิเศษ/ลบัส่งถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบผ่านทาง AC_EW@eastwater.com ได้
อยา่งปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:AC_EW@eastwater.com
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ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยงัด ำเนินไป
อย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้าม
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และ
รายงานผู ้บังคับบัญชา ห รือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

   

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายใน ท่ีวางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดย
ผูต้รวจสอบภายใน 

  บริษทัมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของทุกกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
บริษทัโดยผูต้รวจสอบภายใน 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมี
ความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 

  มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตร
มาส และมีการจัดท ารายงานผลการติดตาม
การปรับปรุงเป็นประจ าทุกเดือน 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  โ ด ย ผู ้ ท่ี มี ค ว าม รู้ แ ล ะ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติั
หนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพ
การตรวจสอบภายใน  (International Standards 
for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  
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 17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าตอบ 
17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่อง
ของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่ อ
ติ ดตามแก้ไขอย่างทัน ท่ วงที  ห ากผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายก าหนด
ไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

   

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

 17.2.1 ฝ่ า ย บ ริ ห าร ต้ อ ง ร า ย ง าน ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการ
กระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

 17.2.2 ร า ย ง า น ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ท่ี เ ป็ น
สาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายง าน ค วาม คื บ หน้ าใน ก าร
ปรับป รุงข้อบกพร่องท่ี เป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด
ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 89/25 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี  4) พ.ศ. 2551 ในกรณี
ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยเก่ียวกบัการ
ทุจริต ฉอ้โกง ยกัยอก ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้ขอ้เท็จจริง
เก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1 รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั   
บริษทัฯ และบริษทัย่อยหีรายการระาวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจหีควาหขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญันีไดร้ะบุ

ไวใ้นาหายเาตุประกอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคห 2558 โดยหีรายละเอียดประเภท
รายการดงัต่อไปน้ี 
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 

มคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ปริมาณและ 

มูลค่าของ
รายการ 

ความจ าเป็น/ 

หมายเหต ุ
นโยบายในการก าหนดราคา 

การประปา
ส่วนภูหิภาค 

(The 
Provincial 

Waterworks 
Authority) 
(“กปภ.”) 

- กปภ . เป็ น ผู ้ ถื อ าุ้ น
ใาญ่ของบริษัทฯ โดย 
ณ วัน ท่ี   31 ธันวาคห 
2558 กปภ . ถือาุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40.20 
ของทุนจดทะเบียนท่ี
น าระแลว้ของบริษทัฯ 
- นายเอกนยั อตัถกาญน์
น า เป็ น รองผู ้ว่ าก าร 
มปฏิบัติการ 3)และเป็น
กรรหการบริษทัฯ 

ปริหาณรายการ 
ป ริ ห าณ น ้ า ดิ บ ท่ี
จ าาน่าย 
(ลา้น ลบ.ห.) 
หูลค่าท่ีจดัจ าาน่าย 
 (ลา้นบาท) 

 
 

85.30 
 

800.13 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ จ าาน่าย
น ้ าดิบใา้กบั กปภ. 
ในพ้ืนท่ีานองคอ้-
แาลหฉบัง- พทัยา 
-บ า ง พ ร ะ  แ ล ะ
พ้ืน ท่ีดอกกราย - 
หาบตาพดุ- สตัาีบ  
 
 
  

-บริษทัฯ จ าาน่ายน ้ าดิบใา้กบั กปภ. ในอตัราเดียวกบัท่ีจ าาน่ายน ้ าใา้กบัผูใ้นน้ ้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภครายอ่ืนๆ และหีการท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีนดัเจน ารือในราคา
ปรับลดตาหหติท่ีประนุหวิสาหญัผูถื้อาุ้น ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงหติเก่ียวกบัอตัราค่าน ้ า 
กรรหการารือผูถื้อาุน้ท่ีหีส่วนไดส่้วนเสียจะไห่หีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 

มคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ปริมาณและ 

มูลค่าของ
รายการ 

ความจ าเป็น/ 

หมายเหต ุ
นโยบายในการก าหนดราคา 

การประปา
ส่วนภูหิภาค 

(The 
Provincial 

Waterworks 
Authority) 
(“กปภ.”) 

- กปภ . เป็ น ผู ้ ถื อ าุ้ น
ใาญ่ของบริษัทฯ โดย 
ณ วัน ท่ี   31 ธันวาคห 
2558 กปภ . ถือาุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40.20 
ของทุนจดทะเบียนท่ี
น าระแลว้ของบริษทัฯ 
- นายเอกนยั อตัถกาญน์
น า เป็ น รองผู ้ว่ าก าร 
มปฏิบัติการ 3)และเป็น
กรรหการบริษทัฯ 

ป ริ ห าณ ร าย ก าร
ปริหาณน ้ าประปา
จ าาน่าย  มลา้น ลบ.
ห.  
หูลค่าท่ีจัดจ าาน่าย
น ้ าประปา 
มลา้นบาท  
ปริหาณน ้ าประปา
จ าาน่าย  มลา้น ลบ.
ห.  
หูลค่าท่ีจดัจ าาน่าย
น ้ าประปา 
มลา้นบาท  

 
 
               0.98 

 
 

             61.68 
 
 

 
                      

7.57 
 
 
 

121.33 
 

 
บริษัทฯจ าา น่าย
น ้ าประปาใา้กับ 
ก ป ภ  ใ น พ้ื น ท่ี
เกาะสหุย 
 
 
 
บริษัทฯจ าา น่าย
น ้ าประปาใา้กับ 
ก ป ภ  ใ น พ้ื น ท่ี
พทัยา     

-บริษทัฯ จ าาน่ายประปาใา้กบั กปภ. ในอตัราเดียวกบัท่ีจ าาน่ายน ้ าใาก้บัผูใ้นน้ ้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภครายอ่ืนๆ และหีการท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีนดัเจน ารือในราคา
ปรับลดตาหหติท่ีประนุหวิสาหญัผูถื้อาุ้น ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงหติเก่ียวกบัอตัราค่าน ้ า 
กรรหการารือผูถื้อาุน้ท่ีหีส่วนไดส่้วนเสียจะไห่หีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 

มคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ปริมาณและ 

มูลค่าของ
รายการ 

ความจ าเป็น/ 

หมายเหต ุ
นโยบายในการก าหนดราคา 

การนิคห
อุตสาากรรห
แา่งประเทศ

ไทย 
(The Industrial 

Estate 
Authority of 

Thailand) 
(“กนอ.”) 

- กนอ. เป็นผูถื้อาุ้นราย
าน่ึงของบริษัทฯ โดย 
ณ  วัน ท่ี  31 ธัน วาคห 
2558  กนอ. ถือาุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 4.57 ลง 
ทุน จดทะเบียนท่ีน าระ
แลว้ของบริษทัฯ 
- นายวีรพงศ์ ไนยเพ่ิห 
เป็นผู ้ว่าการ และเป็น
กรรหการบริษทัฯ  

ปริหาณรายการ 
ป ริ ห าณ น ้ า ดิ บ ท่ี
จ าาน่าย 
(ลา้น ลบ.ห.) 
หูลค่าท่ีจดัจ าาน่าย 
(ลา้นบาท) 

85.50 
 
 
 

940.48 
 

บริษัทฯ จ าาน่าย
น ้ าดิบใา้กบั กนอ. 
ในพ้ืนท่ีานองคอ้-
แาลหฉบัง- พทัยา 
-บ า ง พ ร ะ  แ ล ะ
พ้ืน ท่ีดอกกราย - 
หาบตาพดุ- สตัาีบ 
 

บริษทัฯ จ าาน่ายน ้ าดิบใา้กบั กนอ. ในอตัราเดียวกบัท่ีจ าาน่ายน ้ าใา้กบัผูใ้นน้ ้ าประเภท
นิคหอุตสาากรรหรายอ่ืนๆ และหีการท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีนดัเจน ารือใน
ราคาปรับลดตาหหติท่ีประนุหวสิาหญัผูถื้อาุน้ ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงหติเก่ียวกบัอตัราค่า
น ้ าและการเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้ าท่ีบริษทัฯ จ าาน่ายใาก้บั กนอ. 
กรรหการารือผูถื้อาุน้ท่ีหีส่วนไดส่้วนเสียจะไห่หีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 

มคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ปริมาณและ 

มูลค่าของ
รายการ 

ความจ าเป็น/ 

หมายเหต ุ
นโยบายในการก าหนดราคา 

บหจ.ยูนิ เวอ ร์
แซล  ยูที ลิ ต้ี ส์ 
(“UU”)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษทัฯ ถือาุ้น 100% 
และหีกรรหการร่วหกนั 
 
 

ปริหาณรายการ 
ป ริ ห าณ น ้ า ดิ บ ท่ี
จ าาน่าย 
(ลา้น ลบ.ห.) 
หูลค่าท่ีจดัจ าาน่าย 
(ลา้นบาท) 

 
            4.25 

 
 

        28.92 
 
 

บริษัทฯ จ าาน่าย
น ้ าดิบใาก้บับหจ.ยู
นิ เวอ ร์แซล   ยู ที
ลิ ต้ี ส์  มโค รงการ
นล บุ รี   ใน พ้ืน ท่ี 
ฉะเนิงเทรา-นลบุรี 
 

บริษทัฯ จ าาน่ายน ้ าดิบใา้กบั บหจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิต้ีร์ ในอตัราเดียวกบัท่ีจ าาน่ายน ้ า
ใา้กับผูใ้นน้ ้ าประเภทนิคหอุตสาากรรหรายอ่ืนๆ และหีการท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีนัดเจน ารือในราคาปรับลดตาหหติท่ีประนุหวิสาหญัผูถื้อาุ้น ทั้ งน้ี ในการออก
เสียงลงหติเก่ียวกบัอตัราค่าน ้ าและการเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้ าท่ีบริษทัฯ จ าาน่ายใา้กบั 
บหจ.ยนิูเวอร์แซลฯ กรรหการารือผูถื้อาุน้ท่ีหีส่วนไดส่้วนเสียจะไห่หีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน 
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 

มคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ปริมาณและ 

มูลค่าของ
รายการ 

ความจ าเป็น/ 

หมายเหต ุ
นโยบายในการก าหนดราคา 

ก ป ภ . แ ล ะ
บริษทั ยูนิเวอร์
แซล  ยูที ลิ ต้ี ส์ 
จ ากดั (“UU”) 

UU เป็นบ ริษัท ย่อย ท่ี
บริษัทฯ ถือาุ้นอยู่ใน
สั ด ส่ วน ร้อ ยละ  100 
ของทุนจดทะเบียนท่ี
น าระแล้วของบ ริษัท
ดงักล่าว 
 
 

ร า ย ไ ด้ จ า า น่ า ย
น ้ าประปา 
ประปาบางปะกง   
 – ลา้น ลบ.ห. 
  - ลา้นบาท 
 
ประปาฉะเนิงเทรา 
 - ลา้น ลบ.ห. 
 - ลา้นบาท 
 
ประปานครสวรรค ์
 - ลา้น ลบ.ห. 
-  ลา้นบาท 
 
 

 
 
 

12.13 
138.24 

 
 

             13.33 
156.68 

 
 

           3.96 
48.79 

 
 

เป็นรายการท่ี UU 
จ าาน่ายน ้ าประปา
ใา้แก่ กปภ . ตาห
สัญญาสัหปทาน
ของบริษัทประปา
ฉะเนิงเทรา บริษทั
ประปาบางปะกง 
บ ริ ษั ท ป ร ะ ป า
นครสวรรค์  การ
ประปาระยอง และ
การประปานลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

UU จ าาน่ายน ้ าประปา ใา้แก่ กปภ. โดยราคาค่าน ้ าและวิธีการปรับอตัราค่าน ้ าเป็นไปตาห
เง่ือนไขสญัญาสหัปทาน 
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นิตบุิคคลทีอ่าจ 

มคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

ปริมาณและ 

มูลค่าของ
รายการ 

ความจ าเป็น/ 

หมายเหต ุ
นโยบายในการก าหนดราคา 

บมจ.ยูนิ เวอ ร์
แซล  ยูที ลิ ต้ี ส์ 
(“UU”)  

- บริษทัฯ ถือหุ้น 100% 
และมีกรรมการร่วมกนั 
 
 

ร า ย ไ ด้ จ า ห น่ า ย
น ้ าประปา (ต่อ) 
ประปาระยอง        
- ลา้น ลบ.ม. 
-ลา้นบาท 
 
ประปานลบุรี    
 -ลา้น ลบ.ห         
 -ลา้นบาท 
 
ประปารานบุรี      
 - ลา้น ลบ.ห. 
 -ลา้นบาท 
 
 

 
 

 
      20.27 

231.46 
 
 

9.72 
105.57 

 
 

4.33 
110.85 

 
 

เป็นรายการท่ี UU 
จ าหน่ายน ้ าประปา
ให้แก่ กปภ . ตาม
สัญญาสัมปทาน
ของบริษัทประปา
ฉะเชิงเทรา บริษทั
ประปาบางปะกง 
บ ริ ษั ท ป ร ะ ป า
นครสวรรค์  การ
ประปาระยอง และ
การประปาชลบุรี 

UU จ าหน่ายน ้ าประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาค่าน ้ าและวิธีการปรับอตัราค่าน ้ าเป็นไปตาม
เง่ือนไขสญัญาสมัปทาน 
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12.2 รายการระหว่างกนักบัผู้ถือหุ้น  
 

ส าารับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคห 2558 และ 2557 บริษทัฯ หีรายการระาว่างกนักบัผูถื้อาุ้น
และบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

บริษทั ควาหสัหพนัธ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคห 2558 
มบาท  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคห 2557 

มบาท  
กปภ. ผูถื้อหุน้ใหญ่ -รายไดค้่าก่อสร้างฯ 95,684,584 268,923,208 
  - รายไดค้่าเช่าและ

ค่าบริการ 
24,230,754 29,706,329 

   รายไดค้่างานลดน ้าฯ 4,440,444 5,507,372 
   ลูกหน้ีการคา้ 203,568,533 183,637,386 
  - ลูกหน้ีอ่ืน 20,660 18,969 
  - เจา้หน้ีการคา้ 24,682,385 18,125,257 
กนอ. ผูถื้อหุน้ใหญ่  ลูกหน้ีการคา้ 87,823,162 80,338,818 
ผลิตไฟฟ้า ผูถื้อหุน้ใหญ่  ลูกหน้ีการคา้ - 1,095 
บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีู
ลิต้ีส์ 

บริษทัยอ่ย
(บริษทัฯ มี
สัดส่วนการ
ถือหุน้ 
(100%) และ
มีกรรมการ
ร่วม) 
 
 

- รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการ 

4,471,084 4,822,826 

บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีู
ลิต้ีส์ 

บริษทัยอ่ย
(บริษทัฯ มี
สัดส่วนการ
ถือหุน้ 
(100%) และ
มีกรรมการ
ร่วม) 

-ดอกเบ้ียรับ *** 4,878,521 - 
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บริษทั ควาหสัหพนัธ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคห 2558 
มบาท  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคห 2557 

มบาท  
  - เงินปันผลรับ 35.699,995       23,969,997 
  -รายไดอ่ื้น 5,322,083 5,713,807 
  - ตน้ทุนขายและตน้ทุน

บริการ 
224,891,600 206,434,679 

  - ลูกหน้ีการคา้ 1,583,562 5,414,539 
  - ลูกหน้ีอ่ืน 650,947 582,516 
  - เจา้หน้ีการคา้ 20,576,632 21,161,289 
*** เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  
เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2558 บริษทัฯ ให้ บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลีตีส์ กูย้ืมเงิน โดยมีวงเงิน 800 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ช าระคืนเงินตน้เป็นงวดรายปี รวม 5 งวด เป็นเงินงวดละ 160 ลา้นบาท ซ่ึงทาง UU ไดเ้บิกใชไ้ป
ระหวา่งงวดเท่ากบั 644 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลีตีส์ ไดช้ าระคืนเงินกูท้ั้งหมดตามท่ีไดเ้บิกใชไ้ปเป็นจ านวนทั้งส้ิน 
644 ลา้นบาทแก่บริษทัฯ 

 
มาตรการหรือข้ันตอนอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะเกิดรายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการคุ้มครองผูล้งทุน บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการอนุมติัและด าเนินรายการประเภทดงักล่าว เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  โดย
มีกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย จะเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 ในการพิจารณาการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. 
จะตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ ตลท. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน อย่างถูกตอ้งและ
ครบถ้วน รวมทั้ งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีต้องได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ  

 ในกรณีท่ีเป็นการอนุมติัรายการระหวา่งกนัท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนพึง
กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพล
ในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยฝ่ายบริหาร 
หรือคณะกรรมการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบอ านาจให้ โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งสรุป
รายการท่ีเก่ียวโยงทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ เพื่อให้
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มัน่ใจว่าการท ารายการสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ถูกตอ้ง  

 ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีมูลค่าเขา้เกณฑ์ท่ีตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีมีส่วน
ไดส่้วนเสียสามารถเขา้ประชุมไดเ้พื่อนบัเป็นองคป์ระชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงฐาน
ในการค านวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่นบัส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เกณฑด์งักล่าวจึงไม่มีปัญหากบัองคป์ระชุมและคะแนนเสียง  

 กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้
ร่วมประชุมหรืออนุมติัรายการในเร่ืองนั้น  

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ท าสัญญาใด ๆ หรือมีรายการระหวา่งกนักบับริษทัย่อย นิติบุคคลและ/หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯจะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความส าคญัและความเหมาะสมในการท า
สัญญา โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั และมีการคิดราคาระหวา่งกนัตามเง่ือนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะก าหนดราคาและเง่ือนไข
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดงักล่าว บริษทัฯจะเปรียบเทียบ
ราคาสินคา้หรือบริการกบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั หรืออาจจะใช้
รายงานจากผูป้ระเมินอิสระซ่ึงว่าจา้งโดยบริษทัฯ มาท าการเปรียบเทียบราคาส าหรับรายการ
ระหว่างกันท่ีส าคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าราคาดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ของบริษทัฯ 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2558           
 

ส่วนท่ี 3 หนา้ 1 

 

ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

13.1 งบการเงิน 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  

ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินของบริษทัฯ  ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรรายงาน
ทางการเงิน 
2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี ( 2556 -2558) 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูล้งทุนสามารถดูงบ
การเงินล่าสุดของบริษทัฯ ไดจ้าก Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (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/


  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2558           
 

ส่วนท่ี 3 หนา้ 2 

 

ตารางที ่1 งบแสดงฐานะการเงิน 

ก) งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทยีบ 3 ปี 

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

2558 2557 
2556 

 (ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 311,218 1.59 112,860 0.74 243,307 1.80 

  เงินลงทุนชัว่คราว 862,598 4.39 55,070 0.36 86,879 0.64 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 442,724 2.26 415,081 2.72 410,178 3.04 

  รายไดค้่างานลดน ้ าสูญเสียรอรับช าระ-       
   

  

  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,440 0.02 5,507 0.04 4,096 0.03 

  สินคา้คงเหลือ 9,381 0.05 9,232 0.06 10,536 0.08 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 33,849 0.17 61,063 0.40 45,640 0.34 

  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย-
สุทธิ 

-  57,678 0.38 - - 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,664,210 8.48 716,491 4.70 800,636 5.93 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน             

  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  - 
 

- - 

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  91,470 0.60 91,470 0.68 

  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิ 216,902 1.11 224,621 1.47 227,990 1.69 

  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 13,265,976 67.58 11,747,778 77.07 10,284,153 76.29 

  สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน-สุทธิ 103,283 0.53 - - - - 

  ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในสมัปทาน     
 

 

       รอตดับญัชี - สุทธิ -  - - - - 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,831,897 19.52 1,725,359 11.32 1,533,155 11.37 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23,288 0.12 12,693 0.08 10,737 0.08 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 521,907 2.66 725,033 4.76 532,308 3.96 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,963,253 91.52 14,526,954 95.30 12,679,813 94.07 

  รวมสินทรัพย์                                19,627,463 100.00 15,243,445 100.00 13,480,449 100.00 

 
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2558           
 

ส่วนท่ี 3 หนา้ 3 

 

ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

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

2558 2557 
2556 

 (ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีสิ้นหมุนเวยีน             

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  1,600,000 8.16 233,000 1.53 156,000 1.16 

  เจา้หน้ีการคา้ 133,931 0.68 130,003 0.85 144,147 1.07 

  เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 63,579 0.32 479,050 3.14 264,227 1.96 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-ส่วนท่ีถึง   
    

    ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,856 0.01 2,008 0.01 301 - 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
    

       ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 752,200 3.84 563,280 3.70 568,610 4.22 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 149,495 0.76 129,535 0.85 131,519 0.98 

  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 175,191 0.89 155,043 1.02 133,155 0.99 

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 60,958 0.31 49,156 0.32 57,279 0.42 

 หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย ์       

      ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -  269 - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,938,210 14.97 1,741,344 11.42 1,455,238 10.80 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน             

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,842 0.01 3,136 0.02 - - 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,008,800 20.42 4,648,721 30.50 3,841,751 28.50 

 หุน้กู ้ 2,396,822 12.21 - - - - 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 421,234 2.15 42,448 0.28 36,437 0.27 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 119,687 0.61 104,433 0.68 91,424 0.68 

 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 26,881 0.14 13,240 0.09 22,778 0.17 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 214,424 1.09 173,053 1.13 130,893 0.97 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,189,690 36.63 4,985,031 32.70 4,123,283 30.59 

รวมหนีสิ้น 10,127,900 51.60 6,726,375 44.12 5,578,521 41.39 
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ส่วนท่ี 3 หนา้ 4 

 

ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

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

2558 2557 
2556 

 (ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

   ทุนจดทะเบียน 1,663,725 8.48 1,663,725 10.91 1,663,725 12.34 

  

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
 

1,663,725 
 

8.48 
 

1,663,725 
 

10.91 
 

1,663,725 
 

12.34 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,138,522 10.89 2,138,522 14.03 2,138,522 15.86 

    ก าไรสะสม           

        จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฏหมาย 166,500 0.85 166,500 1.09 166,500 1.23 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,303,277 27.02 4,493,850 29.48 3,875,025 28.75 

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 22,669 0.12 24,960 0.17 28,357 0.21 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 204,870 1.04 29,513 0.20 29,800 0.22 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,499,563 48.40 8,517,070 55.88 7,901,929 58.61 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

  19,627,463 100.00 15,243,445 100.00 13,480,449 100.00 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 5.71   5.12   4.75   

     
 

        

   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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ส่วนท่ี 3 หนา้ 5 

 

 

ข) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2558 ธันวาคม   2557 
ธันวาคม   2556  
(ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้             

  รายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ 2,898,665 62.22 2,768,376 64.31 2,694,295 68.11 

  รายไดจ้ากการขายน ้ าประปา 1,160,235 24.90 988,739 22.97 876,385 22.16 

  รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาสัมปทาน 95,685 2.05 268,923 6.25 139,783 3.53 

 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 212,229 4.56 216,202 5.02 189,170 4.78 

  รายไดอ่ื้น 292,012 6.27 62,520 1.45 56,288 1.42 

รวมรายได้ 4,658,826 100.00 4,304,760 100.00 3,955,921 100.00 

ค่าใช้จ่าย  
  

        

  ตน้ทุนขายน ้ าดิบ 1,134,874 24.36 1,039,691 24.15 940,441 23.77 

  ตน้ทุนขายน ้ าประปา 707,276 15.18 590,123 13.71 523,737 13.24 

  ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน 95,685 2.05 268,923 6.25 139,783 3.53 

 ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 171,185 3.68 198,915 4.62 181,128 4.58 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 458,611 9.84 412,234 9.58 392,254 9.92 

  ตน้ทุนทางการเงิน 114,181 2.45 121,226 2.82 115,213 2.91 

  ภาษีเงินได ้ 385,775 8.28 339,198 7.87 350,510 8.86 

รวมค่าใช้จ่าย              3,067,587 65.84 2,970,310 69.00 2,643,066 66.81 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,591,239 34.16 1,334,450 31.00 1,312,855 33.19 
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ข) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2558 ธันวาคม   2557 
ธันวาคม   2556  
(ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :             

 

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงั ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

  

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

(14,078) 
 

- 
 

- 
 

 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่จดั
ประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

2,816  -  -  

 

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการ
ใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

(11,262)  -  -  

 

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไป
ยงั ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

 ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนมาจากลูกคา้ (3,398)  (3,398)  (3,398)  

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อ   
ขาย 

 
1,383 

 -  -  

 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

(277)  -  -  

  

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการ
ใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

(2,292) 
 

(3,398) 
 

(3,398) 
 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษ ี (13,554)  (3,398)  (3,398)  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,577,685  1,331,052  1,309,457  

การแบ่งปันก าไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ 1,584,940  1,334,205  1,312,937  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 6,299  245  (82)  

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,591,239  1,334,450  1,312,855  
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ข) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2558 ธันวาคม   2557 
ธันวาคม   2556  
(ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,571,386  1,330,808  1,309,539  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 6,299  245  (82)  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,577,685  1,331,053  1,309,457  

 
 

ข) งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทยีบ 3 ปี 
(ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 

 ธันวาคม   2558 ธันวาคม   2557 
ธันวาคม   2556  
(ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรยกมา 4,493,850  3,875,025  3,294,105  

หัก 
ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบาย
บญัชี 

-  -  (3,120)  

  จ่ายเงินปันผล (765,290)  (715,380)  (732,017)  

  รวม 3,728,560  3,159,645  2,558,968  

บวก ก าไรสุทธิประจ าปี 1,573,677  1,334,205  1,316,057  

  
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ย 

1,039  -  -  

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 5,303,276  4,493,850  3,875,025  

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

ก าไรสะสม 5,469,776  4,660,350  4,041,525  

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.95   0.80  0.79   

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00   1.00   1.00   

จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
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หน่วย: พนับาท 
 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) 2558   2557   

2556  
(ปรับปรุง

ใหม่) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน          

 

 ก าไรก่อนภาษีเงนิได้นติบุิคคล 1,977,015   1,673,648   1,663,365 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล      
 

  

 

เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน    
 

    

 

ค่าเส่ือมราคา 372,374   373,967   324,914 

 

ค่าตดัจ าหน่าย 181,678   116,646   84,227 

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

 หน้ีสงสยัจะสูญ 32,802  -  - 

 ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (3,825)   5,024   11,175 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสิทธิขอ้ตกลงสมัปทาน 720   1,310   630 

 

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 

(518)  -  - 

 

ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของเงินทุน 

    ซ่ึงถืออยูก่่อนวนัรวมธุรกิจ 
 

(226,320) 
 

 
- 

 
 

- 

 ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย (114)  -  - 

 

ประมาณการหน้ีสิน 9,991   3,059   4,237 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,718   13,767   13,252 

 

เงินปันผลรับ (23,670)   (24,486)   (24,053) 

 

ดอกเบ้ียรับ (8,770)   (6,365)   (9,168) 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 112,938   120,066   111,232 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง  

 
ในสินทรัพย์และหนี้สิน 2,433,621   2,273,238   2,176,413 
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                    หน่วย: พนับาท    
 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2558   2557   

2556  
(ปรับปรุง

ใหม่) 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง           

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (22,482)   (7,002)   24,059 

 

สินคา้คงเหลือ (149)   1,305   (2,791) 

 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 15,906   (16,330)   (9,945) 

 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,441)   11,141   (11,519) 

การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)      
 

  

 

เจา้หน้ีการคา้ (7,570)   (14,101)   (13,414) 

 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,319   15,330   17,575 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 36,486   (8,417)   (8,945) 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (11,543)   (757)   (11,214) 

 ประมาณการหน้ีสิน (5,706)  (14,442)  (11,635) 

 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 41,371   42,160   (51,989) 

เงินสดได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน   2,501,812   2,282,125   2,096,595 

 

จ่ายภาษีเงินได ้ (386,646)   (337,127)   (357,904) 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,115,166   1,944,998   1,738,691 
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หน่วย: พนับาท 
 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2558   2557   

2556  
(ปรับปรุง

ใหม่) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน           

 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,324,914)   (109,368)   (94,754) 

 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 553,884   141,177   104,183 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (1,456,221)   -   - 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ยท่ีแสดงไวเ้ป็นสินทรัพย ์      

    ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 32,010   -   - 

 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 8,386   7,271   8,652 

 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,670   24,486   24,053 

 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 40,293   11,754   - 

  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (103,743)   (299,316)   (155,632) 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,536)   -   - 

  

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเงินค่าจา้งล่วงหนา้ค่า
ก่อสร้าง 

(1,956,826) 
 

(1,797,740)   (984,546) 

 เงินสดจ่ายดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน (131,968)  (103,175)  (76,163) 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,316,965)   (2,124,911)   (1,174,207) 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน           

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 4,067,000   3,816,000   409,500 

 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,700,000)   (3,739,000)   (364,500) 

 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2,773,000   1,384,000   967,831 

 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,224,001)   (582,360)   (751,440) 

 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  (447)   (1,818)   (2,024) 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุน้กู ้ 2,396,631  -  - 

 เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนบริษทัยอ่ย -  -  27,000 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม (2,779)  -  - 

 เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั (791,142)   (715,217)   (731,942) 

 เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (1,267)   (531)  (528) 

 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (116,837)   (111,607)   (113,548) 
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หน่วย: พนับาท 
 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2558   2557   

2556  
(ปรับปรุง

ใหม่) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน 2,400,158   49,467   (559,651) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 

198,359 
112,860 

  
(130,446) 

243,306   

           4,833 
238,473 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 311,218   112,860   243,306 

  

          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ           

 

รายการทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักระแสเงนิสด           

 

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและหน้ีสินตามสญัญาเช่า      

 การเงิน 63,168   455,121   230,507 

 

การเปล่ียนเจา้หน้ีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,000,000   -   - 
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14. รายงานและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 
 
1. เหตุการณ์ส าคัญของบริษัทในปี 2558 ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินการ 
1.1 เหตุการณ์ส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินธุรกจิน า้ดิบ 
กุมภาพนัธ์ 2558 

บริษทัฯ ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจร่วมกบักรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาคเม่ือวนัท่ี 
19 กุมภาพนัธ์ 2558 ในการด าเนินการสูบผนัน ้ าเช่ือมโยงอ่างเก็บน ้ าประแสร์-คลองใหญ่ โดยบริษทัเป็น
ผูด้  าเนินการสูบผนัน ้ าทั้งระบบ ซ่ึงบริษทัจะสามารถน าน ้ าไปใชไ้ด ้20 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ในปีท่ี 1 และเพิ่ม
เป็น 40 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตั้งแต่ปีท่ี 2-5 
สิงหาคม 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 12/2558 เม่ือวนัท่ี  21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติ
โครงการวางท่อน ้ าดิบหนองปลาไหล – หนองคอ้ เส้นท่ี 2 เพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึนและ
แกปั้ญหาการขาดแคลนน ้ า ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวจะช่วยเพิ่มความสามารถในการสูบจ่ายน ้ าดิบจากอ่างฯ
หนองปลาไหลไปยงัพื้นท่ีชลบุรี และ บ่อวิน-ปลวกแดง อีก 180,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยมีมูลค่าเงิน
ลงทุน 725 ลา้นบาท และมีก าหนดแลว้เสร็จภายในปี 2559 

 
1.2 เหตุการณ์ส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินธุรกจิน า้ประปา 
เมษายน 2558 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั (ยูย)ู ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัการประปานคร
หลวงเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 เพื่อร่วมกนัวางแผนในการปรับลดจ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีน ้าประปาใช ้3.9 
ลา้นครัวเรือน (ร้อยละ 17) ใหมี้น ้าประปาใชอ้ยา่งเพียงพอและทัว่ถึง และร่วมกนัพฒันาบุคคลากร 
พฤษภาคม 2558 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบการปรับ
โครงสร้างธุรกิจประปาในกลุ่มบริษทั โดยอนุมติัให้บริษทัจ าหน่ายหุ้นสามญัของ บริษทั เอ็กคอมธารา 
จ ากดั ทั้งหมดท่ีบริษทัถืออยูจ่  านวน 5,479,140 หุ้น หรือคิดเป็น 15.88% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
เอก็คอมธารา จ ากดั ใหแ้ก่ ยยู ูในราคาหุน้ละ 58 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 317.79 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ยูยูได้ลงนามในสัญญาจ้างบริการและบ ารุงรักษาระบบผลิต
น ้ าประปากบับริษทั ไทรเบคกา้ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดั
ระยอง  โดยแบ่งสัญญาให้บริการออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะใหบ้ริการผลิตน ้ าประปาชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ท่ีปริมาณไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั  และช่วงท่ี  2 
ให้บริการระบบผลิตน ้ าประปาขนาดก าลงัการผลิต 19,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เป็นระยะเวลา 30 ปี  ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2589 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2558           
 

ส่วนท่ี 3 หนา้ 13 

 

มิถุนายน 2558 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัแผนการน า ยูยู เขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Spin-Off) โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ ยยู ูใหก้บั
บุคคลทัว่ไป (IPO) และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (Pre-Emptive Right) รวมทั้งส้ิน 420,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาทคิดเป็น ร้อยละ 45.16 ของทุนท่ีช าระแลว้ของยูยู หลงัการท า IPO  ทั้งน้ีหุน้สามญัจ านวนไม่
เกิน 67,000,000 หุ้น จะจดัสรรเพื่อให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นของบริษัท จองซ้ือตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 ไดรั้บทราบแลว้ 
สิงหาคม 2558 

- ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้ยูยูซ้ือหุ้น
สามญัของ บจก.เอ็กคอมธารา จ านวน 25,597,096 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 74.19 จาก บจก.เอ็กโก เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส มูลค่า 1,600 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558  ยูยู ได้ช าระค่าหุ้นและรับ
โอนหุ้น บจก.เอ็กคอมธารา โดยใชแ้หล่งเงินจากเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 1,600 
ล้านบาท ท าให้ ยูยู ถือหุ้น บจก.เอ็กคอมธารา ภายหลงัการท ารายการเป็น 31,076,236 หุ้น หรือ คิดเป็น 
90.08%   

- บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายหุ้นสามญัทั้งหมดใน บจก.เสม็ด ยูทิลิต้ีส์ คิดเป็นร้อยละ 55 ของจ านวนหุ้น
ทั้ งหมด หรือ จ านวน 6.6 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.85 บาท เป็นจ านวนเงิน 32.0 ล้านบาท ให้กับ
บริษัทเอกชนแห่งหน่ึง และได้รับช าระค่าขายหุ้นทั้ งหมดจากบริษัทเอกชนดังกล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 14
สิงหาคม พ.ศ. 2558 
กนัยายน 2558  

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ“บริษทั ยูนิเวอร์
แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากัด”) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้  
ธันวาคม 2558  

เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2558 บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) (ยูยู) ไดน้ าส่งแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ filing) และร่างหนังสือช้ีชวนต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมีบริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 
1.3  เหตุการณ์ส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินธุรกจิอ่ืน 
มีนาคม 2558   

วนัท่ี 30 มีนาคม 2558 ยูยู ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบับริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) หรือ GPSC เพื่อร่วมกนัศึกษาและพฒันาโครงการบ าบดัน ้าเสียเพื่อน ากลบัมาใช ้
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ใหม่จากน ้าเสียของเมืองพทัยา 
กรกฎาคม 2558   

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ยูยู ไดล้งนามในสัญญาจา้งบริการและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสีย
กบับริษทั ไทรเบคกา้ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั เพื่อให้บริการและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาด 6,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ภายในนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นระยะเวลา 
30 ปี  

 
1.4 เหตุการณ์ส าคัญอ่ืนๆ 
มีนาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาว กบั สถาบนัการเงิน 2 แห่ง 
วงเงินรวม 2,800 ล้านบาท  ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.11% ต่อปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน ามา 
Refinance เงินกูปั้จจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
เมษายน 2558 

- เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558  TRIS RATING ไดป้ระกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัท่ีระดบั 
‘A+’ ดว้ยแนวโนม้ ‘Stable’  ซ่ึงสะทอ้นถึงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษทัและความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีอยูใ่นระดบัต ่า 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2557 ในอตัรา 0.45 บาทต่อหุ้น (ปี 2556 เท่ากบั 0.42 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม
ทั้งส้ิน 748.68 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (ม.ค.-มิ.ย.2557) ในอตัรา 0.21 บาทต่อ
หุ้น เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 และการจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2557 (ก.ค.-ธ.ค.2557) ในอตัรา 
0.24 บาทต่อหุน้ โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
มิถุนายน 2558 

- เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาว 10 ปี กับสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง วงเงิน 1,000 ลา้นบาท เพื่อน าไปใชท้ดแทนเงินกูเ้ดิมของโครงการทบัมาและโครงการวาง
ท่อประแสร์-หนองปลาไหล ในส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดท้  าการเบิกถอนเงินกู ้

- เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กู ้ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายใหญ่ จ านวน 2,400 ลา้นบาท  ประกอบดว้ย หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 
อาย ุ7 ปี วงเงินรวม 1,200 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย 3.84% ต่อปี และหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 อายุ 10 ปี วงเงินรวม 1,200 
ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย 4.18% ต่อปี เพื่อน าไปช าระคืนเงินกูค้่าก่อสร้างโครงการทบัมาและโครงการวางท่อ
ประแสร์-หนองปลาไหล  ในส่วนท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการเบิกถอนเงินกูไ้ปแลว้ทั้งหมด 
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สิงหาคม 2558 
 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2558  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2558 ในอตัรา 0.22 บาทต่อ
หุ้น (ปี 2557 เท่ากบั 0.21 บาทต่อหุ้น)โดยมีการก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 4 
กนัยายน 2558 และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 366.02 ลา้นบาท 
พฤศจิกายน 2558 
 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาว 10 ปี กบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง วงเงิน 1,700 ลา้นบาท เพื่อน าไปใชท้ดแทนเงินกูเ้ดิมท่ีใชใ้นโครงการทบัมาและโครงการวางท่อ
ประแสร์-หนองปลาไหล 
 
2. การวเิคราะห์ผลการด าเนินการ 
2.1.  สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานปี 2558 บริษทัฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้ งส้ิน 
4,366.81 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 124.57 ล้านบาท หรือ 2.94% (หากไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้
สัญญาสัมปทาน จะมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 4,271.13 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 297.81 ลา้นบาท หรือ 
7.50%) และมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ จ านวน 1,584.94 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 250.74 ลา้น
บาท หรือ 18.79% เม่ือเทียบกบัปี 2557 
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ตารางที ่2 : ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) เพิม่ (ลด) 

2558 % 2557 % ล้าน ลบ.ม % 

น า้ดิบจ าหน่าย  270.68 - 257.09 - 13.59 5.29 

น า้ประปาจ าหน่าย  83.88 - 75.61 - 8.28 10.95 

     ล้านบาท  

รายได้จากการขายและบริการ  4,366.81 100.00 4,242.24 100.00 124.57 2.94 
รายไดน้ ้าดิบ 2,898.67 66.38 2,768.38 65.26 130.29 4.71 
รายไดน้ ้าประปา 1,160.24 26.57 988.74 23.31 171.50 17.34 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ  212.23 4.86 216.20 5.10 (3.97) (1.84) 
รายได้ ค่ า ก่ อส ร้ างภ าย ใต้สั ญ ญ า
สัมปทาน(1) 

95.68 2.19 268.92 6.34 (173.24) (64.42) 

ต้นทุนขายและบริการ  2,109.02 48.30 2,097.65 49.45 11.37  0.54 

ตน้ทุนขายน ้าดิบ 1,134.87 25.99 1,039.69 24.51 95.18  9.15 
ตน้ทุนขายน ้าประปา 707.28 16.20 590.12 13.91 117.15  19.85 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ  171.19 3.92 198.91 4.69 (27.73) (13.94) 
ต้น ทุ น ค่ า ก่ อส ร้ างภ ายใต้สั ญ ญ า
สัมปทาน(1) 

95.68 2.19 268.92 6.34 (173.24) (64.42) 

ก าไรขั้นต้น 2,257.79 51.70 2,144.59 50.55 113.21 5.28 
รายไดอ่ื้นๆ  65.69 1.50 62.52 1.47 3.17 5.07 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  458.61 10.50 412.23 9.72 46.38 11.25 
ก าไรก่อน ต้น ทุนการเงินและภาษี 
(EBIT)  

1,864.88 42.71 1,794.87 42.31 70.00 3.90 

ตน้ทุนทางการเงิน 114.18 2.61 121.23 2.86 (7.04) (5.81) 
ก าไรก่อนภาษี (EBIT) 1,750.70 40.09 1,673.65 39.45 77.05 4.60 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 342.77 7.85 339.20 8.00 3.58 1.05 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ  1,407.92 32.24 1,334.45 31.46 73.47 5.51 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมส่วนได้
ส่วนเสีย 15.88% ท่ีถือใน บจ.เอ็กคอม
ธารา ก่อนการรวมกิจการ(2) 

183.32 4.20 - - 183.32 N/A 

ก าไรสุทธิ  1,591.24 36.44 1,334.45 31.46 256.79 19.24 
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รายการ 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) เพิม่ (ลด) 

2558 % 2557 % ล้าน ลบ.ม % 

ก าไรสุท ธิ ส่ วนที่ เป็นของผู้ ถือ หุ้น
บริษัทใหญ่ 

1,584.94 36.30 1,334.21 31.45 250.74 18.79 

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.953 - 0.802 - 0.151 18.79 

       

EBITDA 2,444.71 55.98 2,288.42 53.94 156.28 6.83 
 
หมายเหตุ : (1) เป็นรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีจะมีการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนเม่ือมีการก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทานของกิจการ

ประปาตามมาตรฐานบญัชี TFRIC12 
(2) ก าไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียร้อยละ 15.88 ในส่วนของเจา้ของในบริษทั เอ็กคอม

ธารา จ ากัด ท่ีกลุ่มบริษัทถือไวก่้อนท่ีจะมีการรวมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ้ 40 งวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

2.2 ธุรกจิน า้ดิบ 
2.2.1 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ ปี 2558 รวม 2,898.67 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 130.29 

ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 4.71% YOY โดยมีปริมาณจ าหน่ายน ้ าดิบรวม 270.68 ล้านลูกบาศก์เมตร (ไม่รวม
ปริมาณน ้ าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวน 25.76 ลา้นลูกบาศก์เมตร) เพิ่มข้ึน 
13.59 ลา้นลูกบาศก์เมตรหรือ 5.29%  ในขณะท่ีราคาจ าหน่ายน ้ าดิบเฉล่ีย เท่ากบั 10.71 บาทต่อลูกบาศก์
เมตร ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2557 จ  านวน 0.06 บาทต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 0.55 % เน่ืองจากการใช้
น ้าดิบส าหรับลูกคา้ในกลุ่มอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีชลบุรีและฉะเชิงเทราซ่ึงมีอตัราค่าน ้ าท่ีต ่ากวา่มีอตัราการ
เติบโตเพิ่มข้ึนมากท าใหอ้ตัราค่าน ้าเฉล่ียปรับลดลง 
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ภาพที ่1 : ปริมาณน า้ดิบจ่ายจ าแนกตามกลุ่มลูกค้า (รวมปริมาณน า้ดิบทีส่่งให้กจิการประปาในกลุ่มบริษัท) 

     ม.ค. – ธ.ค. 2558 = 296.44 ล้านลูกบาศก์เมตร  ม.ค. – ธ.ค. 2557 = 282.06 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

                               
 
หมายเหตุ ปริมาณน ้าจ  าหน่าย =  ปริมาณน ้าจ่าย – ปริมาณน ้าท่ีใชใ้นกิจการประปาของกลุ่มบริษทั  
 
ภาพที ่2 : ปริมาณน า้ดิบจ่ายจ าแนกตามพืน้ที่ (รวมปริมาณน า้ดิบทีส่่งให้กจิการประปาในกลุ่มบริษัท) 
    ม.ค. – ธ.ค. 2558 = 296.44 ล้านลูกบาศก์เมตร              ม.ค. – ธ.ค. 2557 = 282.06 ล้านลูกบาศก์เมตร                    
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2.2.2 ตน้ทุนขายน ้ าดิบส าหรับปี 2558 มีตน้ทุนขายรวม 1,134.87 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 95.18 ลา้นบาท 
หรือ 9.15% ดงัแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที ่3 : ต้นทุนหลกัธุรกจิน า้ดิบ 

รายการ 2558 2557 เปลีย่นแปลง 

 (ลบ.) (%) (ลบ.) (%) (ลบ.) (%) 
ปริมาณ(ลา้นลบ.ม.) 270.68 - 257.09 - 13.59 5.29 

       

รายได ้– น ้าดิบ 2,898.67  100.00 2,768.38 100.00 130.29 4.71 

ตน้ทุนขายน ้าดิบ 1,134.87  39.15 1,039.69  37.56 95.18 9.15 
- ค่ำน ำ้ดิบ  154.80  5.34  139.96  5.06 14.84 10.60 
- ค่ำไฟฟ้ำ   473.83  16.35  420.19  15.18 53.64 12.77 
- ค่ำเส่ือมรำคำ   297.89  10.28  271.25  9.80 26.64 9.82 
- ค่ำซ่อมบ ำรุง  63.83  2.20  72.02  2.60 (8.18) (11.36) 
- ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ   144.52  4.99  136.28  4.92 8.25 6.05 
ก าไรขั้นต้น  1,763.79 60.85 1,728.68 62.44 35.11 2.03 

 
(1) ค่าน า้ดิบ ปี 2558 จ  านวน 154.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557 จ านวน 14.84 ลา้นบาทหรือ

เพิ่มข้ึน 10.60% เน่ืองจากปริมาณจ าหน่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัการซ้ือน ้ าดิบจากแหล่งน ้ า
เอกชนเพิ่มข้ึน 2.44 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เม่ือเทียบกบัปี 2557 

(2) ค่าไฟฟ้า ปี 2558 จ  านวน 473.83 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 53.64 ลา้นบาท หรือ 12.77% สาเหตุหลกัมาจาก
ปริมาณการจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในพื้นท่ีชลบุรีท าให้ตอ้งมีการสูบผนัน ้ าจากอ่างเก็บน ้ า
หนองปลาไหลมาใชใ้นพื้นท่ีชลบุรีเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมท าการผนัน ้าจากอ่างเก็บน ้ า
ประแสร์ตามมาตรการป้องกนัภยัแลง้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558  โดยมีปริมาณการสูบรวมในปี 
2558 เท่ากบั 61.18 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

(3) ค่าเส่ือมราคา ปี 2558 จ  านวน 297.89 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 26.64 ล้านบาท หรือ 9.82% เน่ืองจาก
บริษัทเร่ิมบันทึกค่าเส่ือมราคาโรงสูบน ้ าและท่อส่งน ้ าส่วนขยายของโครงการบางพระตั้ งแต่
กนัยายน 2557 

(4) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ปี 2558 จ  านวน 144.52 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 8.25 ล้านบาท หรือ 6.05% ส่วนใหญ่มา
จากการบนัทึกค่าตอบแทนการเช่า/บริหารท่อหนองปลาไหล-หนองคอ้ และท่อหนองคอ้-แหลม
ฉบงัระยะท่ี 2 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 7 ของรายไดจ้  าหน่ายน ้ าดิบจากเส้นท่อดงักล่าวตาม
ผลการหารือในเบ้ืองต้นระหว่างบริษทักับกรมธนารักษ์ โดยใช้อตัราค่าตอบแทนใหม่ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2557  
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(5) ก าไรขั้นต้น ปี 2558 เท่ากบั 1,763.79 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 35.11 ล้านบาท หรือ 2.03% โดยมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่  60.85% ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดิบ 

 
2.3 ธุรกจิน า้ประปา 

2.3.1 รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าประปาปี 2558 เท่ากบั 1,160.24 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 171.50 ลา้นบาท 
หรือ 17.34% โดยมีปริมาณจ าหน่าย 83.88 ลา้นลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึน 8.28 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรือ 10.95% 
จากความตอ้งการน ้ าประปาท่ีเพิ่มข้ึนและการลงทุนขยายท่อจ่ายน ้ าของประปาสัตหีบ (+10.81%) ประปา
บ่อวิน (+12.46%) และ การปรับปรุงเพิ่มแรงดนัระบบจ่ายน ้ าของประปาฉะเชิงเทรา (+7.63%) และประปา
นครสวรรค์ (+8.23%) นอกจากน้ี บริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จาก    บจก.เอ็กคอมธารา (ประปาราชบุรี-
สมุทรสงคราม) ตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 (หากไม่รวมปริมาณขายและรายไดข้อง บจก.เอ็กคอมธารา 
จะมีปริมาณจ าหน่ายรวม 79.56 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึน 3.95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 5.22% และมี
รายได้รวม 1,049.38 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 60.64 ล้านบาท หรือ 6.13%)  ทั้งน้ี ราคาขายน ้ าประปาเฉล่ียอยู่ท่ี 
13.83 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร เพิ่มข้ึน 0.75 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร หรือ 5.77 %     

2.3.2 ตน้ทุนขายน ้ าประปาส าหรับปี 2558 เท่ากบั 707.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 117.15 ลา้นบาท หรือ 
19.85% โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 ต้นทุนหลกัธุรกจิน า้ประปา 

รายการ 2558 2557 เปลีย่นแปลง 

 (ลบ.) (%) (ลบ.) (%) (ลบ.) (%) 
ปริมาณ(ล้านลบ.ม.) 83.88 - 75.61 - 8.28 10.95 
       
รายได้ – น า้ประปา 1,160.24 100.00 988.74 100.00 171.50 17.34 

ต้นทุนขายน า้ประปา 707.28 60.96 590.12 59.68 117.15 19.85 
- ค่ำน ำ้ดิบ  152.92  13.18  138.26  13.98 14.66 10.61 
- ค่ำไฟฟ้ำ 139.54 12.03 136.18 13.77 3.36 2.47 
- ค่ำสำรเคม ี 24.81 2.14 20.94 2.12 3.87 18.46 
- ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย พ นั ก ง ำ น  + 
Outsourecse  

166.22 14.33 156.12 15.79 10.10 6.47 

- ค่ำเส่ือมรำคำ + ตัดจ ำหน่ำย  190.98 16.46 114.64 11.59 76.34 66.59 
- ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ   32.80  2.83  23.98  2.43 8.82 36.78 
ก าไรขั้นตน้  452.96 39.04 398.62 40.32 54.34 13.63 
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(1) ค่าน ้าดิบ จ  านวน 152.92 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 14.66 ล้านบาท หรือ 10.61% เม่ือเทียบกบัปี 2557 มา
จากปริมาณจ าหน่ายท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในพื้นท่ีประปาสัตหีบและบ่อวิน ท าใหมี้การใชน้ ้ าดิบ
ของบริษทัเพิ่มมากข้ึน  

(2) ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 190.98 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 76.34 ลา้นบาท หรือ 66.59% 
สาเหตุหลักมาจากการเร่ิมรับรู้ค่าเส่ือมราคางานขยายท่อจ่ายน ้ าประปาสัตหีบ-พัทยา 18,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 และงานขยายท่อจ่ายน ้ าประปาในหลายพื้นท่ี  ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ บจก.เอ็กคอมธารา รวมจ านวน 
45.59 ลา้นบาท 

(3) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จ  านวน 32.80 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 8.82 ล้านบาท หรือ 36.78% โดยหลักมาจาก
ค่าใชจ่้ายของ บจก.เอก็คอมธารา 

(4) ก าไรขั้นต้น ส าหรับปี 2558 จ านวน 452.96 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั 39.04%  
 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2558 จ  านวน 458.61 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 46.38 ล้านบาท หรือ

เพิ่มข้ึน 11.25% เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 3/2558  บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จากดั(มหาชน) (ยูย)ู ไดบ้นัทึก
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มูลค่า 32.80 ล้านบาท ของลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงเป็นบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง เน่ืองจาก
บริษทัเอกชนมีปัญหาในการด าเนินงานและขาดสภาพคล่องในการช าระเงินใหก้บัเจา้หน้ี   
 
2.5 ต้นทุนทางการเงิน  

ส าหรับปี 2558 มีจ  านวนทั้งส้ิน 114.18 ลา้นบาท ลดลง 7.04 ลา้นบาท หรือ ลดลง 5.81% เน่ืองจาก
บริษัทได้ท าการ Refinance และปรับโครงสร้างเงินกู้ของกลุ่มบริษัทท าให้มีต้นทุนดอกเบ้ียจ่ายลดลง 
ถึงแมว้า่บริษทัมีการกูย้ืมเงินเพิ่มข้ึนและเร่ิมรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายจากการรับมอบโรงสูบน ้ าและท่อสูบน ้ าส่วน
ขยายของโครงการบางพระตั้งแต่เดือนกนัยายน 2557 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 
อยูท่ี่ 3.11% ต่อปี   
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3. การวเิคราะห์สถานะการเงิน 
ตารางที ่5 : แสดงภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ จ านวนเงิน (ล้านบาท) เพิม่ / (ลด) 

 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 ล้านบาท % 
สินทรัพยร์วม  19,627.46 15,243.45 4,384.02 28.76 
หน้ีสินรวม  10,127.90 6,726.37 3,401.53 50.57% 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  9,499.56 8,517.07 982.49 11.54% 
- ส่วนของบริษทัใหญ่  9,294.69 8,487.56 807.14 9.51% 
 

3.1 สินทรัพย์ 
ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 19,627.46 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 

2557 จ  านวน 4,384.02 ลา้นบาท โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 
(1) เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 1,173.82 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,005.89 ล้านบาท จากการ

ขายหุ้น บจก.เอ็กคอมธารา ของบริษทัให้กบั ยูยู จ  านวน 317.79 ล้านบาท และจากการท่ี ยูย ู
ช าระคืนเงินกู้ให้กบับริษทัฯ จ านวน 644.00 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความ
ชดัเจนและลดการพึ่งพิงระหวา่งกนัตามนโยบายการน า ยยู ูเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

(2) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 13,265.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,518.20 ลา้นบาท มาจาก
การรับมอบงานระหว่างก่อสร้างหลกัได้แก่ โครงการวางท่อประแสร์-หนองปลาไหล และ 
โครงการก่อสร้างสระพกัน ้าดิบคลองทบัมา  

(3) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ จ  านวน 3,831.90 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2,106.54 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการท่ี ยูยู ซ้ือหุ้น บจก.เอ็กคอมธารา คร้ังแรกร้อยละ 15.88 จากบริษทั และซ้ือคร้ัง
ต่อมาอีกร้อยละ 74.19 จาก ESCO รวมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.08% ท าให้เกิดการรวม
ธุรกิจจากการทยอยซ้ือเอก็คอมธารา  ดงันั้น ยยููจึงตอ้งบนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 2,192.00 ล้านบาท  และค่าความนิยม จ านวน 103.28 
ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนเงินลงทุนท่ีจ่ายสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมท่ี ยูยู มีในสินทรัพยสุ์ทธิของ 
บจก.เอ็กคอมธารา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวม
ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 40 งวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 
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3.2 หนีสิ้น 
 ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 10,127.90 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน
จ านวน 3,401.53 ลา้นบาท โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

(1) เงินกูย้ืมระยะสั้น จ  านวน 1,600.00 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,367.00 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงินกู้
ระยะสั้น (Bridging Finance) จ านวน 1,600 ลา้นบาท เพื่อน าไปช าระค่าหุน้ บจก.เอ็กคอมธารา 
ของ UU ซ่ึงมีแผนจะช าระคืนเงินกูจ้ากเงินท่ีไดรั้บจากการ IPO 

(2) เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจ านวน 63.58 ลา้นบาท ลดลง 415.47 ลา้นบาท จากการช าระ
หน้ีโครงการก่อสร้างของบริษทัท่ีด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนั  

(3) เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูข้องบริษทัฯ จ านวน 7,157.82 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
1,945.82 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงินกูเ้พื่อช าระค่าก่อสร้างของบริษทัและเงินกูข้อง ยูยู เพื่อ
น ามาช าระค่าหุน้ บจก.เอก็คอมธารา  

(4) หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวน 421.23 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 378.79 ลา้นบาท โดยหลกั
มาจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ บจก.เอ็กคอมธารา  (Purchase Price Allocation) 
จ  านวน 384.82 ลา้นบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 งวดส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558) ซ่ึงเป็นรายการทางบญัชีจากการประเมินมูลค่าสินทรัพยท่ี์บริษทัไดรั้บมา
ในการรวมกิจการบจก.เอก็คอมธาราใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 

 
3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ จ านวน 9,294.69 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2557 จ านวน 807.14 ลา้นบาท เน่ืองจากก าไรสุทธิปี 2558 สุทธิกบัการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัฯ  
 
4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
ตารางที ่6 : แสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ (งบการเงินรวม) ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร   
อตัราก าไรขั้นตน้ /รายไดจ้ากการขายและบริการ (%)(1) 52.86% 53.97% 
อตัราก าไรสุทธิ / รายไดจ้ากการขายและบริการ (%)(2) 32.96% 33.59% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ROE) (%)(3) 15.76% 16.31% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (%) 8.04% 9.29% 
อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหนีสิ้น    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E) (เท่า)  1.09 0.79 
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รายการ (งบการเงินรวม) ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินต้น 
(DSCR) (เท่า)  

2.45 2.91 

หมายเหตุ  (1) อตัราก าไรขั้นตน้ ไม่รวมรายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทานและรายไดอ่ื้นๆ    
                 (2) อตัราก าไรสุทธิ ไม่รวมรายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทานและไม่รวมก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม  

     ส่วนไดส่้วนเสีย 15.88% ท่ีถือในเอก็คอมธาราก่อนการรวมกิจการ 
                 (3) ROA และ ROE ไม่รวมก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมส่วนไดส่้วนเสีย 15.88% ท่ีถือในเอก็คอมธาราก่อน 

     การรวมกิจการ 

 

ผลการด าเนินงานปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยงัคงมีความสามารถในการท าก าไรอยูใ่นเกณฑ์
ดี โดยมีอตัราก าไรขั้นต้น 52.86% และอตัราก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 32.96%  ส าหรับอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น(ROE) อยูท่ี่ 15.76%   อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อยูท่ี่ 8.04% ซ่ึง
ลดลงจากปี 2557 เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับการความตอ้งการใชน้ ้ าใน
อนาคต   ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นปรับข้ึนเป็น 1.09 เท่า จากเงินกูเ้พื่อน าไปช าระค่าหุ้น 
บจก.เอก็คอมธาราและโครงการก่อสร้างของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาสุทธิจากเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนระยะสั้นแลว้ อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.96 เท่า  ความสามารถในการ
ช าระหน้ีของบริษทัฯ ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ 
(DSCR) ท่ี 2.45 เท่า 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

1. นายวทิยา ฉายสุวรรณ  
(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 ธ.ค.57) 

4 ม.ค. 2497 
 

61 - ประธานคณะกรรมการ
บริษทัฯ (กรรมการอิสระ)  
 

2557-ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการ  
                         กรรมการ,  
                         บมจ.จดัการและพฒันา  
                         ทรัพยากรนํ้าภาคตะวนั 
                         ออก (ก) 
2558-ปัจจุบนั    ประธานคณะกรรมการ 
                          และกรรมการ 
                          บมจ. ยนูิเวอร์แซล ยทูี 
                          ลิตี้ส์ (ข) 
2558-ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการ และ 
                         กรรมการ 
                         บจก.เอก็คอมธารา (ข) 
2558-ปัจจุบนั    กรรมการ  
                          บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง(ก)
2558-ปัจจุบนั    กรรมการ  
                          ธนาคารอิสลามแห่ง 
                          ประเทศไทย (ข) 
2558-ปัจจุบนั    กรรมการ การไฟฟ้านคร 
                          หลวง (กฟน.) (ข) 
2557–ปัจจุบนั   สมาชิกสภานิติบญัญตัิ 
                          แห่งชาติ  

-  ศิ ลปศาสตรมห าบัณ ฑิ ต 
( พัฒ น า สั ง ค ม )  ส ถ า บั น
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) 
มหาวทิยาเกษตรศาสตร์ 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
ปี 2550 
 

- RCP 36/2015 
- TEPCOT 6 
- บยป.4 

- 

ไม่มี 
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ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

2557-ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั ประปา 
                          บางปะกง จาํกดั (ข) 
2557-ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั ประปา 
                         นครสวรรค ์จาํกดั(ข) 
2557-ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั ประปา 
                         ฉะเชิงเทรา จาํกดั(ข) 
2552-2557        ผูต้รวจราชการกระทรวง 
                         เกษตรและสหกรณ์  
                         สาํนกังานปลดักระทรวง 
                         เกษตรและสหกรณ์ 
2550-2552       รองอธิบดีกรมการขา้ว  
2549-2550       ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบาย 
                         และยทุธศาสตร์ 
                         รักษาการในตาํแหน่งรอง 
                         อธิบดีกรมการขา้ว  
สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 2 แห่ง 
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 7 แห่ง 
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ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

2. นายอมร  เลาหมนตรี 
(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 ธ.ค.57) 

1 เม.ย. 2493 65 -  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ 
(กรรมการอิสระ)  
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการธรรมาภิบาล
และสรรหา  
 

2557-ปัจจุบนั  กรรมการ  
                        บมจ.จดัการและพฒันา 
                        ทรัพยากรนํ้าภาคตะวนั 
                         ออก (ก) 
2557-ปัจจุบนั   คณะทาํงานรัฐมนตรีช่วย 
                         วา่การกระทรวงมหาดไทย  
                         กระทรวงมหาดไทย 
2550-2553        ที่ปรึกษาดา้นกฎหมาย  
                         สาํนกังานปลดักระทรวง 
                         มหาดไทย 
2548-2550        ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย 
                          และระเบียบทอ้งถิ่น  
                          กรมส่งเสริมการปกครอง 
                          ถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
2545-2548         ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย 
                          และระเบียบทอ้งถิ่น กรมส่ง 
                          เสริมการปกครองทอ้งถิ่น  
                          กระทรวงมหาดไทย  
สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
       

- รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัแห่งรัฐเพนซิลเว
เนีย 
- นิ ติ ศ า สต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวทิยาลยั 

- DCP 208/2015 
- DAP 114/2015 
- AACP 18/2015 
- FSD 27/2015 
 

ไม่มี 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

3. นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร 
(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 ธ.ค.57) 

5 ก.พ. 2506 52 - กรรมการบริษทัฯ  
(กรรมการอิสระ)  
- ประธานคณะกรรมการ
บริหารและการลงทุน 
- กรรมการกาํหนดเกณฑ์
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดํา เ นินงานของบริษัทฯ 
และพิจารณาค่าตอบแทน  
 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. จดัการ 
                         และพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                         ภาคตะวนัออก (ก) 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.อะ 
                          มานะฮ ์ลิสซิ่ง (ก) 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ การไฟฟ้า 
                          ส่วนภูมิภาค (ข)  
2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. 
                           หลกัทรัพย ์
                           ฟินนัเซีย ไซรัส (ก)                
2551 – 2557       กรรมการอิสระ บมจ. 
                           ผลิตไฟฟ้า  
2552 – 2553       กรรมการ ธนาคาร 
                           ออมสิน 
สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
 

- รัฐศาสตร์ (การเมืองการ
ปกครอง) มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช 
-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- DCP 105/2008 
- ACP 28/2009 
- SFE 13/2011 
- HRP 4/2013 
 

ไม่มี 

 
 
 
 

        



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

4. นายชนนิทร์  ทนินโชต ิ

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 ธ.ค.57) 
23 ก.ย.2505 53 - กรรมการบริษทัฯ  

(กรรมการอิสระ)  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการธรรมาภิบาล
และสรรหา  
- กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 

2557-ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. จดัการ 
                         และพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                         ภาคตะวนัออก (ก) 
2557-ปัจจุบนั   กรรมการ การประปา 
                         นครหลวง (ข) 
2557–ปัจจุบนั  หวัหนา้ภาควชิา 
                         วศิวกรรมสาํรวจ คณะ 
                         วศิวกรรมศาสตร์ 
                         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2556-ปัจจุบนั    กรรมการบริหาร  
                          (กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ)  
                          สาํนกังานพฒันา 
                           เทคโนโลยอีวกาศและ 
                           ภูมิสารสนเทศ  
                           (องคก์ารมหาชน) 
2550-ปัจจุบนั     รองศาสตราจารย ์ 
                           ภาควชิาวศิวกรรมสาํรวจ 
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
                           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2543-2549          ผูช้่วยศาสตราจารย ์
                           ภาควชิาวศิวกรรมสาํรวจ 
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
 ( ก า ร สํ า ร ว จ ร ะ ย ะ ไ ก ล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(การผลิตเชิงบูรณาการขอ้มูลแผน
ที่และขอ้มูลภูมิสารสนเทศ) 
International Institute for  
Aerospace Survey and Earth  
Science (ITC), The Netherlands. 
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต(สาํรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรขั้นสูง (การแผน
ที่) , International Institute for  
Aerospace Survey and Earth  
Science (ITC), The Netherlands. 
 
 

- DCP 201/2015 
- DAP 114/2015 
- AACP 18/2015 
- RCL 1/2015 
- PDI 13/2015 

 

ไม่มี 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 1 แห่ง 
 

5. พลตาํรวจตรีวชิยั  สงัขป์ระไพ 
(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 8 ธ.ค.57) 

16 ม.ค. 2498 60 - กรรมการบริษทัฯ  
(กรรมการอิสระ)  
- ประธานกรรมการธรร
มาภิบาลและสรรหา  
- กรรมการกาํหนดเกณฑ์
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดํา เ นินงานของบริษัทฯ 
และพิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการบริหารความ
เสี่ยง  
 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. จดัการ 
                       และพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                       ภาคตะวนัออก (ก) 
2556-2559      ที่ปรึกษาของผูว้า่ราชการ  
                       กรุงเทพมหานคร 
2557               รองจเรตาํรวจ สาํนกังานจเร 
                       ตาํรวจ 
2554               รองผูบ้ญัชาการตาํรวจ 
                       นครบาล 
2552                ผูบ้งัคบัการตาํรวจนครบาล 1 
2551               ผูบ้งัคบัการตาํรวจนครบาล 3 
2546               ผูบ้งัคบัการตาํรวจนครบาล 2     
สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
 (ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
      

- พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
 (พฒันาสังคม),สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้)  
- นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

- ปรม.6 
- มหานคร รุ่น 2  
- หลกัสูตรโรงเรียน
ผูก้าํกบั รุ่นที่ 35  
-  ห ลัก สู ต ร ก า ร
บริหารงานตาํรวจ
ขั้นสูง รุ่นที่ 25  
- RMP 6/2015 

ไม่มี 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

6. พนัเอก เปรมจิรัสย ์ธนไทยภกัดี 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 8 ธ.ค.57) 
16 ส.ค. 2516 42 - กรรมการบริษทัฯ  

(กรรมการอิสระ)  
-  กรรมการกาํหนดเกณฑ์
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดํา เ นินงานของบริษัทฯ 
และพิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการบริหารและการ
ลงทุน 
- กรรมการบริหารความ
เสี่ยง  
 

2557-ปัจจุบนั    กรรมการ บมจ. จดัการ 
                          และพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                          ภาคตะวนัออก (ก) 
2558-ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.ยนูิเวอร์แซล 
                         ยทูีลิตี้ส์ (ข) 
2557                 กรรมการ บริษทั ยนูิ 
                          เวอร์แซล ยทูีลิตี้ส์  
                          จาํกดั  
2557                 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
                         ประจาํผูบ้งัคบับญัชา 
                         กองทพับก  
2553                 ผูบ้งัคบักองพนัทหารราบที่ 3 
                         กองพลที่ 1 รักษาพระองค ์  
2552                 ผูช้่วยนายทหารยทุธการ  
                         กองยทุธการ กองทพันอ้ยที่1 
2549                 ผูช้่วยหวัหนา้ฝ่ายยทุธการ 
                         กองพลทหารราบที่ 6   
2546                 ผูบ้งัคบักองร้อยกองบญัชา 
                         การกองทพั ภาคที่ 1 
สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
 (ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 

-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
( วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก า ร ) 
โ ร ง เ รี ย น น า ย ร้ อ ย พ ร ะ
จุลจอมเกลา้  
 

- ไม่มี 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

7. นางธชัดา  จิตมหาวงศ ์
(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 24 ธ.ค.57) 

7 ก.ย. 2500 58 - กรรมการบริษทัฯ  
(กรรมการอิสระ)  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการธรรมาภิบาล
และสรรหา  
 

2557-ปัจจุบนั    กรรมการ บมจ. จดัการ 
                          และพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                          ภาคตะวนัออก (ก) 
2554-ปัจจุบนั    ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบั 
                          และพฒันาระบบการบริหาร 
                          การเงินการคลงัภาครัฐแบบ 
                          อิเลก็ทรอนิกส์ 
                          กรมบญัชีกลาง      
2550-2554         ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นพฒันา 
                          ระบบการคลงั  
                          กรมบญัชีกลาง 
2548-2550         เลขานุการกรม  
                         กรมบญัชีกลาง 
สรุป การดาํรงตาํแ หน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 

- บริหาร ธุร กิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การ
บัญ ชี )  เ กี ย ร ติ นิ ยมอันดับ2 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- DCP 208/2015 
- DAP 114/2015 
- AACP 18/2015 
- FSD 27/2015 

ไม่มี 

 
 
 
 
 

        



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

8. นายวรีพงศ ์ไชยเพิ่ม  12 ก.พ.2509 49 กรรมการ 2555-ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. จดัการ 
                         และพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                         ภาคตะวนัออก (ก) 
2555-ปัจจุบนั   ผูว้า่การ การนิคมอุตสาห- 
                         กรรมแห่งประเทศไทย 
                         (กนอ) 
2554-2555        รองผูว้า่การ (ยทุธศาสตร์ 
                         และการเงิน)  การนิคม 
                         อุตสาหกรรมแห่งประเทศ 
                         ไทย (กนอ.)  
2551-2554        รองผูว้า่การ (ท่าเรืออตุสาห- 
                         กรรม)  
                         การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
                         ประเทศไทย (กนอ.)  
2551                 รักษาการในตาํแหน่งรอง 
                        ผูว้า่การ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) 
                        การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
                        ประเทศไทย (กนอ.)  
2547-2551       ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ 
                        สาํนกังานนิคมอตุสาหกรรม 
                        และท่าเรืออุตสาหกรรม 
                        การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
                        ประเทศไทย (กนอ.)  

- Doctor of Engineering in 
Environmental Engineering 
(Water and Wastewater 
Engineering) สถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 
- Master of Science in Civil 
Engineering (Environmental 
Engineering) University of 
Missouri-Rolla , U.S.A. 
- วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
( โ ย ธ า ) , จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวทิยาลยั 

- DCP 161/2012 
- ปปร.15 
- วธอ.1  
- วพน. 

ไม่มี 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
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ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

2546-2547       ผูอ้าํนวยการฝ่ายยทุธศาสตร์ 
                        และพฒันาธุรกิจ การนิคม 
                        อุตสาหกรรมแห่งประเทศ 
                        ไทย (กนอ.) 
สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 

9. นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศยั 15 ธ.ค.2499 59 กรรมการ 2558-ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. จดัการ 
                         และพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                         ภาคตะวนัออก (ก) 
2558-ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
                         กรรมการ 
                         บมจ.ผลิตไฟฟ้า (ก)          
2557                 รองผูว้า่การนโยบายและแผน  
                        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
                        ประเทศไทย 
2556                กรรมการ บริษทั กฟผ. 
                        อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
2555                ผูช้่วยผูว้า่การควบคุมระบบ 
                        กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย 
                        ผลิตแห่งประเทศไทย 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) , University 
of Missouri-Rolla, U.S.A  
 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) , University 
of Missouri-Rolla, U.S.A  
 

- DCP 192/2014  
- ปปร. 

ไม่มี 
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ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

2554                ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุม 
                        ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า 
                        ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
2553                ผูอ้าํนวยการฝ่ายระบบควบ- 
                        คุมและป้องกนั 
                        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
                        ประเทศไทย 
สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 2 แห่ง 
 (ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 

10. นายเอกชยั อตัถกาญน์นา  12 พ.ย. 2504 54 กรรมการ  2558-ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. จดัการ 
                         และพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                         ภาคตะวนัออก (ก) 
2558-ปัจจุบนั   รองผูว้า่การ (ปฏิบตัิการ 3)  
                         การประปาส่วนภูมิภาค 
2556-2558        ผูอ้าํนวยการ การประปาส่วน 
                         ภูมิภาค เขต 1 การประปา 
                         ส่วนภูมิภาค  
2554-2556        ผูอ้าํนวยการ การประปาส่วน 
                         ภูมิภาค เขต 3 การประปา 
                         ส่วนภูมิภาค  

-  รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ (นิดา้)  
-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
( วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า ) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

- ไม่มี 
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ลาํดบั
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปี
เกดิ 

อาย ุ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
สําคญั 

การถือครอง
หุ้น EW ณ 

วนัที ่
31 ธ.ค.58 

2551-2554        ผูอ้าํนวยการ การประปาส่วน 
                         ภูมิภาค เขต 8 การประปา 
                         ส่วนภูมิภาค 
2549-2551        ผูอ้าํนวยการกองแผนงาน 
                         และประเมินผล 3 การ 
                         ประปาส่วนภูมิภาค 
2544-2549        ผูอ้าํนวยการ กองวชิาการ 
                         การประปาส่วนภูมิภาค  
สรุป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 
ปัจจุบนัของบริษทัฯ และบริษทัอื่น 
(ก) บริษทัจดทะเบียน : 1 แห่ง 
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

หมายเหตุ 

 ACP   : Audit Committee Program 
AACP : Advanced Audit Committee Program 
DCP : Director Certification Program 
DAP : Director Accreditation Program 
FSD : Financial Statement for Director  
HRP : How to Develop a Risk Management Plan 
PDI : หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน 
RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders   
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RCP : Role of the Chairman Program 
RMP : Risk Management Committee Program 
TEPCOT : Top Executive Program in Commerce and Trade 
SFE : Successful Formulation & Execution the Strategy  
บยป.  : หลกัสูตรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสูง สาํนกังานศาลปกครอง    
วตท. : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
ปปร.  : หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง   
ปรม.  : หลกัสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
วธอ.  : หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบนัวทิยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม   
วพน.  : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน  
วปอ.  : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ปรอ.  : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ  

  
ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

1. นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค 
(รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ และรักษาการ
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่) 

52 - M.Sc. Hydraulic Engineering  
International Institute for Hydraulic and 
Environmental Engineering ( IHE) , 
Delft, The Netherlands  
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรนํ้า)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ประวตัิการฝึกอบรม 

- Successful Formulation & Execution of 
Strategy ( SFE) , Thai Institute of 
Directors, 2015  
- หลกัสูตร ประกาศนียบตัรชั้นสูง การ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
รุ่นที่ 14/2015 สถาบนัพระปกเกลา้  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2013 (Module 2)  

ไม่มี  ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั      รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ  
                               และรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
2554 – 2558           รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ  
มี.ค. 53 – ธ.ค.53    รักษาการ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สาย 
                               ปฏิบตัิการ  
2552 – 2553           ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการลูกคา้ และรักษาการรอง 
                               กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานวางแผนและ 
                               บริการลูกคา้  
2545 – 2551           ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ  
2551 – 2552           กรรมการ บริษทั เอก็คอมธารา จาํกดั  
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ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  
- Director Certification Program – DCP 
146/2011, Thai Institute of Directors 
- Senior Executive Program – SEP 2010 
- Executive Development Program 
(EDP) รุ่น 3/2009, Thai Listed 
Companies Association  
 

2. นายนาํศกัดิ์ วรรณวสิูตร  
(รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
สายการเงินและบญัชี)  

50 - MS. (Finance), University of Colorado, 
USA  
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตัิการฝึกอบรม 

- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute, Berkeley 
USA, 2013 (Module 2)  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  

หุน้สามญั 
549,000 หุน้ 

และ 
ในนามคู่สมรส 

24,580 หุน้  

ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2554 – ปัจจุบนั      รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายการเงินและ 
                               บญัชี  
พ.ค. – พ.ย. 58        รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายการเงินและ 
                               บญัชี และรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
2552 – 2553           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี  
2550 – 2551           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายอาํนวยการ และรักษาการ 
                               ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
2545 – 2550           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจต่อเนื่อง 
2544 – 2545           รักษาการผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจต่อเนื่อง 
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ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

- Director Certification Program – DCP 
155/2012, Thai Institute of Directors 
- Advance Senior Executive Program – 
ASEP 2010 

มี.ค.- ต.ค. 44          ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกิจ   
 
 

3. นางนํ้าฝน รัษฎานุกลู  
(ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ)  

53 - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการ
ปกครอง)
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
- M.A. สาขาบริหารรัฐกิจ  
Glasgow College of Technology, UK  
- Certificate in Computer Programming 
and Information Processing London 
school, UK  
- รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตัิการฝึกอบรม 

- Sustainable Brand’s 15 Bangkok 
(TMA), 2015  
- หลกัสูตรนกับริหารการยตุิธรรมทาง
ปกครองระดบัสูง (บยป) รุ่นที่ 5  

หุน้สามญั  
2,000 หุน้  

 

ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ก.พ. – ก.ค. 58        ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2550 – 2558           ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการ 
                               ใหญ่และเลขานุการบริษทัฯ  
2547 – 2550           ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาํนกัตรวจสอบ และ 
                               เลขานุการบริษทัฯ  
2544 – 2547           ผูอ้าํนวยการ สาํนกัตรวจสอบ 
มี.ค.- ต.ค. 44          ผูอ้าํนวยการ สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
 2537 – 2544           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหาร  
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                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

- หลกัสูตร การบริหารกิจการบา้นเมืองที่
ดีเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับนกั
บริหารระดบัสูง (ก.พ.ร.) รุ่นที่ 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 2011 
- หลัก สู ตรประกาศ นี ยบัต รชั้ น สู ง
ก า ร เ มื อ งก า รปกครอ ง ในระบอบ
ประช า ธิป ไตยสํ า ห รั บนักบ ริห า ร
ระดบัสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11   
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้ นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
(ปรม.) รุ่น 1  
- Director Certification Program – DCP 
4/2000, Thai Institute of Directors 
 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

4. นางธิดารัชต ์ไกรประสิทธิ์   
(ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน
และบญัชี)  

52 -  บริหาร ธุร กิจมหาบัณฑิต  ( MBA) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตัิการฝึกอบรม 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)   
-  Strategic CFO in Capital Markets 
Program, 2015  
- ประกาศนียบตัร CFO รุ่นที่ 19/2015  
- Director Certification Program – DCP 
197/2014, Thai Institute of Directors 
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute, Berkeley 
USA, 2013 (Module 2)  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  
- Audit Committee Program ( ACP)  รุ่น 
26/2009  
- Executive Development Program 
(EDP) รุ่น 4  

หุน้สามญั 
630,000 หุน้  

 

ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบญัชี  
2552 – 2558           ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ   
2550 – 2551           ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบญัชี  
2547 – 2550           ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและทรัพยากร 
                               บุคคล 
2544 – 2547           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล 
2540 – 2544           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงินและพสัดุ  
 
 
 
 
 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

-  หลัก สู ต ร ก า รบ ริ ห า ร เ ศ รษ ฐ กิ จ
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 
5  

5. นายเชิดชาย ปิติวชัรากลุ    
(ผู ้อ ํานวยการอาวุโส  ประจํา
สํานักกรรมการผู ้อ ํานวยการ
ใหญ่ และรักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูที
ลิตี้ส์)  

51 - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น 
ประวตัิการฝึกอบรม 

- หลักสูตรการบริหารการตลาด สร้าง
ภาพลักษณ์และลุกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่
สําหรับผู ้บ ริหารองค์กรภาครัฐและ
ภาค เอกชน  ( Smart Marketing)  รุ่น ที่  
4/2558   
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute, Berkeley 
USA, 2013 (Module 2)  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  

ไม่มี  ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการอาวโุส ประจาํสาํนกักรรมการ 
                               ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
2556 – 2558           ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ 
                               ลูกคา้  
2553 – 2556           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการลูกคา้  
2552 – 2553           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
2550 – 2552           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ  
 2544 – 2550          ผูอ้าํนวยการ ศูนยป์ฏิบตัิการฉะเชิงเทรา และ 
                               รักษาการผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบตัิการระยอง 
2558 – ปัจจุบนั      รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
                               บริษทั ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี้ส์ จาํกดั (มหาชน)  
2551 – 2552           รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
                               บริษทั ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี้ส์ จาํกดั   
 
 
 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

- Executive Development Program 
(EDP) รุ่น 3 
- หลักสูตรการบริหารจัดการนํ้ าแบบ
บูรณาการสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 2  
- Director Certification Program – DCP 
132/2010, Thai Institute of Directors 
- Mini MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รุ่นที่ 21 (2002)  
- Mini MIS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รุ่นที่ 2 (1997)  

 
 
 
 
 
 
 

6. นางวริาวรรณ ธารานนท ์   
(ผู ้อ ํานวยการสํานักกรรมการ
ผู ้ อ ํ า น ว ย ก า ร ใ ห ญ่  แ ล ะ
เลขานุการบริษทัฯ)  

57 -  บริหาร ธุร กิจมหาบัณฑิต  ( MBA) 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
- บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ประวตัิการฝึกอบรม 

-  Company Secretary Program ( IOD) , 
2015 
- Director Certification Program – DCP 
192/2014, Thai Institute of Directors 

ไม่มี  ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และ 
                               เลขานุการบริษทัฯ         
2556 – 2558           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2552 – 2556           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายอาํนวยการ  
2550 – 2551           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ 
2549 – 2550           ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่
2548 – 2549           ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
2547 – 2548           ผูจ้ดัการ งานบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษทัฯ  
 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

- Anti-Corruption : The Practical Guide, 
Thai Institute of Director (IOD) – ACPG 
8/2014  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute, Berkeley 
USA, 2013 (Module 2)  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  
- กฎหมายสําหรับการดําเนินกิจการที่
เ ป็ น บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  ส ถ า บั น
พระปกเกลา้  
- หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน  
- Organizational Risk Management 
Program, Listed Companies Association   

 
 
 
 
 
 
 
 

7. นางสาวกนัยานาถ วรีะพนัธุ์     
( ผู ้ อ ํ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย สื่ อ ส า ร
องคก์ร)  

46 - บริหารธุรกิจ (บญัชี) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
ประวตัิการฝึกอบรม 

หุน้สามญั 
220,000 หุน้  

 

ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2554 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการฝ่ายสื่อสารองคก์ร 
2550 – 2554           ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute, Berkeley 
USA, 2013 (Module 2)  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  
- Executive Development Program 
(EDP) รุ่น 5, 2010  

2549 – 2550           ผูจ้ดัการงานประชาสัมพนัธ์ สาํนกักรรมการ 
                               ผูอ้าํนวยการใหญ่  
2545 – 2549           ผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารและประสานงานทัว่ไป  
                               (Secondment – EHP)  
2544 – 2545           ผูจ้ดัการ แผนกกิจการสมัพนัธ์ ฝ่ายอาํนวยการ  
มี.ค.-พ.ย.44            ผูจ้ดัการ แผนกกิจการสมัพนัธ์ สาํนกักรรมการ 
                               ผูอ้าํนวยการใหญ่  
 

8. นายโสกลุ เชื้อภกัดี      
(ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรม)  

51 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
ประวตัิการฝึกอบรม 

- หลกัสูตรเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัระดบั
บริหาร 
 - Anti-Corruption : The Practical Guide, 
Thai Institute of Director (IOD) – ACPG 
13/2014  
 

หุน้สามญั  
250 หุน้  

 

ไม่มี  2558 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรม บมจ.จดัการและพฒันา 
                               ทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก  
2557 – 2558           ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนโครงการ บมจ.จดัการ 
                               และพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 
2554 – 2556           ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรม องคก์ารจดัการนํ้าเสีย 
2552 – 2554           ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
                                บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง  
2541 – 2552           ผูจ้ดัการแผนกอาวโุส หน่วยธุรกิจต่อเนื่อง ฝ่าย 
                               พฒันาธุรกิจ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้า 
                               ภาคตะวนัออก  
 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

9. นางสาวจินดา มไหสวริยะ      
(ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ)  

53 -  พัฒนบ ริหารศ าสตรมหาบัณ ฑิต 
(พฒันาสังคม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ (นิดา้)  
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป)  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ประวตัิการฝึกอบรม 

-  หลักสูตร  การบริหารจัดการธุรกิจ
ส มั ย ใ ห ม่  ( Modern Executive Micro 
MBA), 2015  
- Train the trainer  
- Anti-Corruption : The Practical Guide, 
Thai Institute of Director (IOD) – ACPG 
13/2014  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute, Berkeley 
USA, 2013 (Module 2)  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  

หุน้สามญั 
220,000 หุน้  

 

ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ  
ก.พ. – มิ.ย. 58        รักษาการผูอ้าํนวยการ ฝ่ายอาํนวยการ  
2554 – 2558           ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายอาํนวยการ  
2552 – 2554           ผูจ้ดัการ แผนกจดัซื้อ ฝ่ายอาํนวยการ  
2549 – 2552           ผูจ้ดัการ แผนกกิจการสมัพนัธ์ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร  
2547 – 2549           ผูจ้ดัการ แผนกจดัหาพสัดุ ฝ่ายอาํนวยการ  
 
 
 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

- Executive Development Program 
(EDP) 2011  

10. นางสาวดวงรัตน์ พิทกัษ ์      
( ผู ้ ช่ ว ย ผู ้ อ ํ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคล และรักษาการ
ผู ้อ ํานวยการ ฝ่ ายท รัพยากร
บุคคล)  

50 - วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวทิยา
อุตสาหกรรม) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
- สงัคมวทิยาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตัิการฝึกอบรม 

-  ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของ
ผู ้บ ริหารระดับกลาง  (ปธก .17/2015) 
สถาบนัพระปกเกลา้  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  
- Executive Development Program (EDP 
12) 2013 
  

ไม่มี   ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั      ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ 
                              รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2556 – 2558           ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2555 – 2556           ผูจ้ดัการ แผนกจดัซื้อ  
2554 – 2555           ผูจ้ดัการ แผนกพฒันาบุคลากร   
2552 – 2554           ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคล 
 

11. นางสาวธารทิพย ์โพธิสรณ์     44 - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   

ไม่มี   ไม่มี  บริษทั จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั      ผูจ้ดัการแผนกระบบเครือข่าย และรักษาการ 
                               ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 



                   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 

บริษัท 

(จํานวนหุ้น) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(ผูจ้ดัการแผนกระบบเครือข่าย 
และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ)  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
ประวตัิการฝึกอบรม 

-  Thailand ICT Management Forum & 
Thailand ICT Excellence Award 2016 
- ผูจ้ดัการมืออาชีพ (The Manager)  
- Train the trainer  
- การจดัการไอซีที สําหรับผูจ้ดัการสาย
งานไอซีที รุ่นที่ 3  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2013 (Module 2)  
- Leadership Development Workshop by 
Executive Coaching Institute Berkeley 
USA, 2012 (Module 1)  
- CIO In Digital Marketing  
- IBM Leadership  
- Strategic Thinking  

2550 – 2558           ผูจ้ดัการ แผนกระบบเครือข่าย  
 

 



   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2558) 
 

รายชื่อ 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติีส้์ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา บจ.ประปาบางปะกง บจ.ประปานครสวรรค์ 

1. นายวทิยา  ฉายสุวรรณ     
2. พลเรือเอกอมรเทพ  ณ บางชา้ง     
3. พนัโทเปรมจิรัสย ์ ธนไทยภกัดี     
4. นางสาวอจัฉรา  วฒันสุข     
5. นายสายสุรีย ์ บุนนาค     
6. พลเอกธนดล เผา่จินดา     
7. นายกญัจน์พงศ ์ กงัวาฬ     
8. นายชชัวาล                               ปัญญาวาทีนนัท ์     
9. นางจนัทิมา                              ปัทมะสุนทร     
10. พลโทเอนก                            อินทร์อาํนวย      

หมายเหตุ    = ประธานกรรมการ    =  กรรมการ 
  
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)         แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
         

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษัทฯ 

 
1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

ช่ือ-สกลุ นายประสิทธ์ิ สกลุเกสรีวรรณ* 

ตาํแหน่ง 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบญัชี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี การบญัชีตน้ทุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

ประสบการณ์ทาํงาน บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก 

ก.ค. - ต.ค. 58          ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย 
                                ตรวจสอบ 
2556 – 2558            ผูจ้ดัการแผนกเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 
ก.พ. 54                    ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
มี.ค. 53                    ผูจ้ดัการแผนกวิเคราะห์และพฒันาระบบ 
ต.ค. 52                    ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบ 
มี.ค. 52                    รักษาการผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบ 
ต.ค. 47                    นกัตรวจสอบอาวโุส 
พ.ย. 45                    นกัตรวจสอบ 

การอบรมหลกัสูตรสําคญั  Leadership Development Workshop by Executive Coaching 

Institute, Berkeley USA.,2013 (Module 2) 

 Leadership Development Workshop by Executive Coaching 

Institute, Berkeley USA.,2012 (Module 1) 

 กฎหมายสาํหรับการดาํเนินกิจการท่ีเป็นบริการสาธารณะ 

หมายเหตุ : *ลาออกจากตาํแหน่งโดยมีผลวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 และอยูใ่นระหวา่งการสรรหาผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบคน
ใหม่  
 

 

 

 

 

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)         แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
         

เอกสารแนบ 3 
 

2. หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบิตังิานของบริษทัฯ  

ช่ือ สกลุ นางวิราวรรณ ธารานนท ์
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

MBA, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 
ก.พ.58 –ปัจจุบนั  ผู ้อ ํานวยการ  สํ านักกรรมการผู ้อ ํานวยการใหญ่ และ 
                              เลขานุการบริษทัฯ 
ก.ย.56 – ก.พ. 58   ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ม.ค. 52 – ก.ย.56   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ  

การอบรมหลกัสูตรสําคญั • หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  
• หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 8/2014) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
• หลกัสูตร Management Development Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     
• หลกัสูตร Organization Risk Management Program สมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย  
• หลกัสูตร Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, 
Berkeley USA.,2013 (Module 2) 
• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, 
Berkeley USA.,2012 (Module 1) 
• หลกัสูตร “กฎหมายสาํหรับการดาํเนินกิจการท่ีเป็นบริการสาธารณะ” สถาบนั

พระปกเกลา้ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ • ตรวจสอบ และกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม  
  กฎหมายและประกาศต่าง ๆ ระเบียบ และวิธีการปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวขอ้ง   
• จดัส่งและจดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน และตรวจสอบถึง 
  รายละเอียดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อยา่งสมํ่าเสมอ และรายงานโดยทนัทีกรณีท่ี  
  อาจมี หรือมีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทั และตลาดทุน 
  โดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 
• เขา้ร่วมพิจารณากาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน หรือการทาํธุรกรรมใหม่ ๆ  
  ของบริษทั เพื่อใหด้าํเนินการและปฏิบติัตามนโยบาย แนวทาง และเกณฑท่ี์ 
  คณะกรรมการบริษทักาํหนด รวมทั้งหลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณ หรือขอ้พึง 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)         แบบ 56-1 ประจาํปี 2558     
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  ปฏิบติั ท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 
• รวบรวม เผยแพร่ขอ้มูล และใหค้วามรู้ คาํปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน 
  บริษทัเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ประกาศ กฎ  
  ระเบียบ หลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณ หรือขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งการจดั 
  อบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
• ติดต่อหรือประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน 
  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)         แบบ 56-1 ประจาํปี 2558 
         

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 บริษทัฯ ว่าจา้งบริษทั ฟานิก แอพเพรซัล จาํกดั ให้สํารวจและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  
โดยบริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จาํกัด ได้สํารวจทรัพยสิ์นของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558  และมี
รายงานผลการประเมิน* ดงัน้ี  
 
ผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีด่ินทีต่ั้งอาคารสํานักงานใหญ่   

ช่ือลูกค้า  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  
ประเภททรัพย์สิน  ท่ีดิน จาํนวน 3 แปลง (ติดกนั) เน้ือท่ีดินรวม 1-2-48 ไร่ หรือ 648 ตารางวา 

และอาคารสํานักงาน 25 ชั้น มีชั้นใตดิ้นและดาดฟ้า พร้อมส่วนปรับปรุง
พฒันา  

ทีต่ั้งทรัพย์สิน  เลขท่ี 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร   
เอกสารสิทธ์ิครอบครอง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 69939 - 69941 ตาํบลลาดยาว (บางซ่ือฝ่ังเหนือ)  

อาํเภอบางเขน (บางซ่ือ) กรุงเทพมหานคร   
ภาระผูกพนั ไม่มีภาระผกูพนั  
วตัถุประสงค์การประเมิน  เพื่อทราบมูลค่าทรัพยสิ์น  
หลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่า หลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด  
วธีิการประเมินมูลค่า  วิธีรายได ้ 
วนัทีป่ระเมินมูลค่า 18 ธนัวาคม 2558   
มูลค่าทรัพย์สิน  746,900,000 บาท (เจด็ร้อยส่ีสิบหกลา้นเกา้แสนบาทถว้น) 
มูลค่าบังคบัขาย  522,830,000 บาท (หา้ร้อยยีสิ่บสองลา้นแปดแสนสามหม่ืนบาทถว้น)  
มูลค่าประกนัอคัคภีัย 473,235,000 บาท (ส่ีร้อยเจด็สิบสามลา้นสองแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมิน
มูลค่า 

1. นายยศพทัธ์ ชูดอกพฒุ ผูต้รวจสอบและผูป้ระเมินมูลค่า  
2. นายชยัฤกษ ์ทองตา  ผูต้รวจสอบและผูป้ระเมินหลกัชั้นวฒิุ เลขท่ี วฒ.148 

หมายเหตุ  *อ้างอิงจากหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ประจําปี  2558 ของบริษัท  ฟานิก 
            แอพเพรซลั จาํกดั ท่ี FN 581897-W-R ฉบบัลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)         แบบ 56-1 ประจาํปี 2558 
         

เอกสารแนบ 4 
 

ผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีด่ินทีจั่งหวดัฉะเชิงเทรา  

ประเภททรัพย์สิน  ท่ีดินเปล่า จาํนวน 2 แปลง(ติดกัน) เน้ือท่ีดินรวม 10-0-0 ไร่ หรือ 4,000 
ตารางวา  

ทีต่ั้งทรัพย์สิน  หมู่ 1 ถนนสายคลองใหม่ – บางควาย ตาํบลหนองจอก อาํเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เอกสารสิทธ์ิ  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 20143 และ 20146 ตาํบลหนองจอก อาํเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ภาระผูกพนั ไม่มีภาระผกูพนั  
วตัถุประสงค์การประเมิน  เพื่อทราบมูลค่าทรัพยสิ์น  
หลัก เกณ ฑ์ การป ระ เมิ น
มูลค่า 

หลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด  

วธีิการประเมินมูลค่า  วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
วนัทีป่ระเมินมูลค่า 18 ธนัวาคม 2558   
มูลค่าทรัพย์สิน  19,000,000 บาท (สิบเกา้ลา้นบาทถว้น) 
มูลค่าบังคบัขาย  11,400,000 บาท (สิบเอด็ลา้นส่ีแสนบาทถว้น)  
ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมิน
มูลค่า  

1. นายยศพทัธ์ ชูดอกพฒุ ผูต้รวจสอบและผูป้ระเมินมูลค่า  
2. นายชยัฤกษ ์ทองตา  ผูต้รวจสอบและผูป้ระเมินหลกัชั้นวฒิุ เลขท่ี วฒ.148 

หมายเหตุ  *อ้างอิงจากหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ประจําปี  2558 ของบริษัท  ฟานิก 
            แอพเพรซลั จาํกดั ท่ี FN 581898-W-R ฉบบัลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558  
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