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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535 ให้การประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) จดัตั้งบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (“บริษทัฯ”) เพื่อรับผดิชอบการ
บริหารและจดัการระบบท่อส่งน ้ าในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ใหมี้ปริมาณน ้ าอยา่งเพียงพอและทนั
ต่อการพฒันาดา้นต่างๆ ในพื้นท่ีดงักล่าวตามนโยบายรัฐบาล  กปภ. จึงไดจ้ดัตั้งบริษทัฯ ข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2539 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยใชช่ื้อวา่ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 632 ในปี 2540 บริษทัฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,000 ลา้นบาท และเร่ิมซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยใชช่ื้อหลกัทรัพยว์่า EASTW ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจด
ทะเบียนทั้งส้ิน 1,663.73 ลา้นบาท  

บริษทัฯ ให้บริการจ าหน่ายน ้ าดิบผ่านเครือข่ายท่อส่งน ้ าใน 3 จงัหวดัไดแ้ก่ ระยอง ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา โดยมีลูกคา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) การประปาส่วน
ภูมิภาค (“กปภ.”) นิคมอุตสาหกรรมของเอกชน และโรงงานทัว่ไป โดยบริษทัฯ ใชน้ ้ าดิบท่ีไดรั้บอนุญาต
จากอ่างเกบ็น ้าของกรมชลประทาน แม่น ้าบางปะกง และแหล่งน ้าดิบของเอกชน  

ในปี 2541 บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจน ้ าประปาโดยจดัตั้ง บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ 
จ  ากดั มีวตัถุประสงคใ์นการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา ตลอดจนด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การบ าบดัน ้ า
เสีย และการลดน ้าสูญเสีย เป็นตน้ ปัจจุบนั บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั และเป็นผูด้  าเนินธุรกิจประปาในพื้นท่ีต่างๆ จ านวน 13 แห่ง ไดแ้ก่ การประปา
นครสวรรค ์การประปาบางปะกง การประปาฉะเชิงเทรา  การประปาสัตหีบ การประปาเกาะลา้น การ
ประปาบ่อวิน การประปาหนองขาม การประปาเกาะสมุย การประปาระยอง การประปาชลบุรี การประปา
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง บริษัท เอ็กคอมธารา จ ากัด (การประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม)        
และการประปาหวัรอ จงัหวดัพิษณุโลก 
 
1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารได้ร่วมกนัจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อจดัท าแผน     
กลยทุธ์ส าหรับปี 2560-2561 ในการบริหารจดัการน ้ าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึน
ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกตามโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 
หรือ “EEC”) นอกจากน้ี จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ซ่ึง
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ยงัคงมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการแหล่งน ้ า ท าใหอ้าจมีการขาดแคลนในบางฤดูกาล รวมทั้งคุณภาพน ้ าท่ี
ลดลงจากมลภาวะท่ีเป็นภยัคุกคามต่อการบริหารจดัการน ้ าให้มีความมัน่คงในระยะยาว บริษทัฯ จึงได้
ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจดัท าแผนผงักลยทุธ์ (Strategy Map) โดยแยกกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจเดิมและ
ธุรกิจใหม่ตามหลกั Balanced Score Card  และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการทบทวนวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ส าหรับปี 2560-2561 ดงัน้ี  

วสัิยทศัน์   
เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการน ้าครบวงจรของประเทศ 
พนัธกจิ  

1) สร้างความมัน่คงและรักษาเสถียรภาพดา้นแหล่งน ้า เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ าในระยะยาว  

2) ขยายการลงทุนในธุรกิจน ้าอยา่งครบวงจร เพื่อการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  
3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยั 
4) พฒันาศกัยภาพของบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ เพื่อการบริหาร

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) รับผดิชอบต่อชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ย

ความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ 

กลยทุธ์ท่ี 1  การพฒันาการบริหารจดัการภายในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 2  การสรรหา และพฒันาบุคลากร  
กลยทุธท่ี์ 3  การบริหารจดัการน ้าตน้ทุน และการสูบส่งน ้า 
กลยทุธ์ท่ี 4  การบริหารจดัการโครงการใหมี้ประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยสิ์น 
กลยทุธ์ท่ี 6  การสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดยเกิดประโยชนก์บั

ทั้งสองฝ่าย (Win-Win Strategy) 
กลยทุธ์ท่ี 7 การทบทวนนโยบายดา้นราคา 
กลยทุธ์ท่ี 8 การสร้างนวตักรรมและน าเทคโนโลยใีหม่มาใช ้
กลยทุธ์ท่ี 9 การขยายธุรกิจน ้าอยา่งครบวงจร 
กลยทุธ์ท่ี 10 การจดัหาเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธท่ี์ 11 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (Compliance) 
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ในการขยายธุรกิจน ้ าอยา่งครบวงจร ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ส าคญัในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ เพื่อให้
มีความชดัเจนและเกิดผลส าเร็จ เป็นการสร้างลูกคา้และแหล่งรายไดใ้หม่ รวมถึงรองรับการขยายตวัของ
EEC ซ่ึงมีความตอ้งการรับบริการน ้ าอุตสาหกรรม บริการบ าบดัน ้ าเสีย และ น ้ า Recycle บริษทัฯ จึงได้
ก าหนดแผนปฏิบติัการท่ีมุ่งเนน้ 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้การใหบ้ริการน ้าครบวงจรของบริษทัฯ และแสวงหาลูกคา้น ้ า
ครบวงจรในตลาด โดยมุ่งเนน้ลูกคา้ในพื้นท่ี EEC และลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพนอกพื้นท่ี EEC 

2) การวิจยัและพฒันา บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรฐานน ้ าและคดัเลือกเทคโนโลยรีะบบน ้ าครบวงจร 
เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานของผลิตภณัฑน์ ้ าครบวงจรของบริษทัฯ ในการน าเสนอลูกคา้ และให้สามารถแข่งขนั
ในตลาดได ้

3) การพฒันาประสิทธิภาพและความเช่ียวชาญของบุคลากรด้านน ้ าครบวงจร เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทั้งในดา้นการออกแบบ และประมาณราคา ซ่ึงกลยทุธ์น้ี
มีความส าคญัต่อการแข่งขนัดา้นการออกแบบและประมาณราคาในธุรกิจน ้าครบวงจรอยา่งมาก 

การมุ่งเน้นด าเนินการทั้ ง 3 ด้าน เป็นการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์น ้ าครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยมีมาตรฐานและเทคโนโลยีของผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน เป็นท่ียอมรับ ตลอดจนสามารถแข่งขนั
ราคาไดใ้นธุรกิจน ้าครบวงจร 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
ปี 2558 

1)  กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจร่วมกบักรมชลประทานและ กปภ. ใน
การด าเนินการสูบผนัน ้ าเช่ือมโยงอ่างเก็บน ้ าประแสร์ - คลองใหญ่ โดยบริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการสูบผนัน ้ า
ทั้งระบบ 

2) เมษายน 2558 บริษทัฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

3) มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างธุรกิจประปาในกลุ่มบริษทัฯ โดยอนุมติัให้บริษทัฯ 
จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั เอ็กคอมธารา จ ากดั ท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บริษทั ยูนิเวอร์แซล ยูที
ลิต้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) (“ บริษทั UU”)   

4) สิงหาคม 2558 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการวางท่อน ้าดิบหนองปลาไหล-หนองคอ้ เส้นท่ี 2 เพือ่ 
รองรับความตอ้งการใชน้ ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึนและแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้ า โดยเพิ่มความสามารถในการสูบ
จ่ายน ้ าดิบจากอ่างฯ หนองปลาไหลไปยงัพื้นท่ีชลบุรี และบ่อวิน-ปลวกแดง นอกจากน้ี บริษทั UU ไดซ้ื้อ
หุน้สามญัของ บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั จากบริษทั เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส ท าให้ บริษทั UU  
ถือหุน้บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั ภายหลงัการท ารายการคิดเป็นร้อยละ 90.07   
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5) กนัยายน 2558 บริษทั UU ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
ปี 2559 

1) เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดค้ดัเลือกให้ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ โดยผา่นการพิจารณาตามขั้นตอนการสรรหาและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

2) มิถุนายน 2559 TRIS RATING ไดป้ระกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์ร และอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัฯ ท่ีระดบั “A+” ดว้ยแนวโนม้ “Stable” ซ่ึงสะทอ้นถึง
สถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของบริษทัฯ และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจท่ีอยูใ่นระดบัต ่า 
นอกจากน้ี ยงัได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท UU ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษทัฯ ท่ีระดบั“A-” ดว้ยแนวโนม้ “Stable” ซ่ึงสะทอ้นถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจใน
ระดบัต ่า ตลอดจนการมีอุปสงคท่ี์เติบโตอยา่งต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมน ้ าประปา และการมี
กระแสเงินสดท่ีสม ่าเสมอ   

3) มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนเตม็ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ในการประเมินคุณภาพการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

4) พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนดีเลิศในการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจด
ทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2559  และบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 55 บริษทัจด
ทะเบียนท่ีอยูใ่น Thailand Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุน้ย ัง่ยนื” ประจ าปี 2559 จาก 
ตลท. ซ่ึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษทัภิบาล (Governance)  หรือ ESG    

5) ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัรายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2559 (Sustainability Report 
Award 2016) ประเภทรางวลั Recognition จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  CSR Club 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบัน
ไทยพฒัน์ 

ปี 2560 
1) มกราคม 2560 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการโครงการก่อสร้างท่อส่งน ้ าดิบหนองปลาไหล-หนองคอ้

เส้นท่ี 2 (งานวางท่อส่งน ้ า) แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการส่งจ่ายน ้ าให้กับผูใ้ช้น ้ าในพื้นท่ี 
ปลวกแดง-บ่อวิน และรองรับการใชน้ ้ าของโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) 

2) เมษายน 2560 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการโครงการระบบสูบน ้ าจากแหล่งน ้ าเอกชน จงัหวดัชลบุรี 
(ก่อสร้างสถานีสูบส่งน ้าเพิ่มแรงดนั) แลว้เสร็จ เพื่อรองรับการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ในระยะสั้น
และระยะยาว เพิ่มความมัน่คงดา้นแหล่งน ้ามากข้ึนจากการรับซ้ือน ้าจากแหล่งน ้าเอกชน  
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3) พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการพฒันาระบบช่วยตดัสินใจในการบริหารแหล่ง
น ้ าตน้ทุนและการสูบจ่ายน ้ า (EWMS) แลว้เสร็จ เพื่อศึกษาถึงศกัยภาพของปริมาณน ้ าตน้ทุน
ของอ่างเก็บน ้ าต่างๆ รวมถึงการผนัแปรของปริมาณน ้ าในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
(จงัหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) พร้อมทั้งจดัท าแนวทางการบริหารจดัการน ้ าและ
แบบจ าลองการบริหารจดัการแหล่งน ้ าตน้ทุน เพื่อช่วยในการบริหารจดัการน ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประหยดังบประมาณดา้นพลงังาน 

4) มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดรั้บคะแนน 94 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทั้งน้ี แบบประเมินท่ีใชใ้นปี 
2560 มีการปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินเขม้ขน้ข้ึน และประกาศใชป้ระเมินเป็นปีแรก  

5) กรกฎาคม 2560 โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน ้าดิบอ่างเกบ็น ้าประแสร์ – อ่างเก็บน ้ าหนองปลา
ไหล บริษทัฯ ไดด้ าเนินการก่อสร้างระบบสูบน ้ าและท่อส่งน ้ าดิบแลว้เสร็จ เพื่อเพิ่มแหล่งน ้ า
ตน้ทุนของบริษทัฯ รองรับความตอ้งการใชน้ ้ าในอนาคตของพื้นท่ีจงัหวดัระยอง และปลวก
แดง-บ่อวิน    
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการโครงการบริหารแหล่งน ้ าเพื่อศึกษาพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัท่ี
จ าเป็นในการสนับสนุนระบบ EWMS ดา้นการบริหารจดัการแหล่งน ้ า โดยเช่ือมโยงขอ้มูล
แหล่งน ้ าของกรมชลประทานและบริษทัฯ ท าให้สามารถติดตามคาดการณ์สถานการณ์น ้ าใน
ภาคตะวนัออก รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทาน โครงการ
ชลประทานบา้นค่าย จงัหวดัระยอง นอกจากน้ี ยงัไดศึ้กษาแนวทางการวางแผนปลูกพืชของ
เกษตรกรใหใ้ชน้ ้ านอ้ยลงเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึน  
นอกจากน้ี TRIS RATING ไดป้ระกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์ร และอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัฯ ท่ีระดบั “A+” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” ซ่ึงสะทอ้นถึง
สถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของบริษทัฯ และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจท่ีอยูใ่นระดบัต ่า  
และไดป้ระกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รของ บริษทั UU ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีระดบั 
“A-” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” ซ่ึงสะทอ้นถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจในระดบัต ่า 
ตลอดจนการมีอุปสงคท่ี์เติบโตอยา่งต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมน ้าประปา และการมีกระแสเงิน
สดท่ีสม ่าเสมอ  

6) พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่อส่ง
น ้าดิบอ่างเกบ็น ้าประแสร์-อ่างเกบ็น ้าหนองคอ้-อ่างเกบ็น ้าบางพระ เพื่อศึกษาศกัยภาพของอ่าง
เกบ็น ้าและความเหมาะสมในการวางท่อส่งน ้ า เพื่อเช่ือมโยงจากอ่างเก็บน ้ าประแสร์ไปยงัอ่าง
เกบ็น ้าหนองคอ้ อ่างเก็บน ้ าบางพระ และระบบโครงข่ายท่อของบริษทัฯ ส าหรับรองรับความ
ตอ้งการใชน้ ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึนตามนโยบาย EEC ของรัฐบาล  
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับคะแนนดีเลิศ ในการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2560 และไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 65 บริษทัจดทะเบียนท่ี
อยูใ่น Thailand Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุ้นย ัง่ยืน” ประจ าปี 2560 จาก ตลท.ซ่ึง
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษทัภิบาล (Governance) หรือ ESG    

7) ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2560 (Sustainability Report 
Award 2017) โดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  CSR Club ประเภทรางวลั Recognition ซ่ึง
เป็นรางวลัส าหรับบริษทัท่ีเผยแพร่ขอ้มูลดา้น ESG อนัเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผูล้งทุนและ
สะทอ้นถึงการด าเนินธุรกิจสู่การเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื 
  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  
 ในปัจจุบนั บริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด 510 ลา้นหุน้ (ร้อยละ 100) ใน บริษทั UU  โดยบริษทัฯ มีสิทธิ
ออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ พอสรุปไดด้งัภาพท่ี 1 
 

 
                                 

ภาพที่ 1  โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในเครือ (% ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ) 
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บริษทั UU  ด าเนินธุรกิจการบริหารกิจการประปาในรูปแบบสัญญาสัมปทาน สัญญาจา้งบริหาร 

และสัญญาเช่าบริหารกบัหน่วยงานรัฐ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย บริษทั UU  มีบริษทัย่อย 4 

บริษทั ดงัรายละเอียดปรากฎในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของบมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ และบริษัทในเครือ    
ช่ือบริษัท 

  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. บริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 40 100.00 
2. บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั 40 100.00 
3. บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 100 100.00 
4. บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั 345   90.07 

 

นอกจากน้ี บริษทั UU  ยงับริหารงานการประปาอีก 9 แห่ง ในรูปแบบหน่วยธุรกิจไดแ้ก่ การ
ประปาสัตหีบ การประปาเกาะลา้น การประปาบ่อวิน การประปาหนองขาม การประปาเกาะสมุย การ
ประปาระยอง การประปาชลบุรี การประปานิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง และการประปาหวัรอ  

 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในเครือ 
 บริษทัฯ มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจน ้ าดิบส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค ในขณะท่ี 
บริษทั UU  จะมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจน ้ าประปาและธุรกิจต่อเน่ือง ในกรณีท่ีบริษทัฯ และ บริษทั UU  
จ  าเป็นตอ้งท ารายการทางธุรกิจหรือรายการใดๆ ระหว่างกนั ทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ 
บริษทั UU จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ โดยจะด าเนินการให้มี
การเขา้ท ารายการดงักล่าวเสมือนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) บนพื้นฐาน
การท าธุรกิจทัว่ไป ทั้งน้ีบริษทัฯ และ บริษทั UU  จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของ 
ก.ล.ต. และ ตลท. อยา่งเคร่งครัด  

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 40.20 และเป็นลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงซ้ือน ้ าดิบ
จากบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของปริมาณน ้ าจ  าหน่าย โดยมีผูแ้ทนจาก กปภ. 1 คน เป็นกรรมการ
บริษทัฯ ในกรณีท่ีมีการพิจารณาระเบียบวาระท่ีมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ หรือรายการเก่ียวโยง 
บริษทัฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็น
ส าคญั ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระ
ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
2.1 โครงสร้างรายได้  
  บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายน ้ าดิบร้อยละ 56.28 ของรายไดร้วม และมีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน ้ าประปาร้อยละ 40.56 และมีรายไดอ่ื้นๆ ร้อยละ 3.16 ดงัมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 (อา้งอิง
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7) โดยมีโครงสร้างรายไดด้งัแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2  รายได้จากการประกอบธุรกจิเปรียบเทยีบปี 2558 - 2560                      หน่วย : ล้านบาท  

ผลติภัณฑ์/บริการ การถือหุ้น 
ของบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ด าเนินการ
โดย 

ปี 2558 

 
ร้อยละ ปี 2559 ร้อยละ ปี 2560 

 

ร้อยละ 

1. รายได้จากน า้ดบิ -  EW 2,898.66 62.21 2,696.43 61.09 2,452.05 56.28 

2.รายได้จากน า้ประปา 100.00 UU 1,379.74 29.61 1,593.97 36.11 1,767.22 40.56 

3.รายได้ค่าเช่าส านักงาน - EW 88.41 1.90 86.57 1.96 88.77 2.04 

4. รายได้อ่ืน - EW 292.01 6.28 37.02 0.84 48.59 1.12 

รวมรายได้   4,658.82 100.00 4,413.99 100.00 4,356.63 100.00 

หมายเหตุ    EW : บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
     UU : บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

2.2 ลกัษณะบริการ  
2.2.1 บริการสูบส่งน า้ดิบ 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการสาธารณูปโภคดา้นน ้ า โดยการบริหารจดัการและพฒันาระบบท่อ
ส่งน ้ าสายหลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก เพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้ าของชุมชนและกิจกรรม
ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม และเพื่อสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ปัจจุบนับริษทัฯ ให้บริการส่งจ่ายน ้ าดิบใน 3 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผ่านระบบท่อส่งน ้ าสายหลกั ซ่ึง
เช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่ายท่อส่งน ้ า (Water Grid) ทนัสมยัและสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งเดียวในประเทศ รวมความ
ยาวกว่า 490 กิโลเมตร ดงัภาพท่ี 2 โครงข่ายท่อส่งน ้ าดงักล่าว เป็นการเช่ือมโยงระหว่างแหล่งน ้ าหลกัของ
ภาครัฐ (อ่างเกบ็น ้า) แม่น ้ าสายหลกั และแหล่งน ้ าเอกชน กบัลูกคา้ในพื้นท่ีบริการทั้ง 3 จงัหวดั โดยบริษทัฯ 
ไดใ้ชเ้งินลงทุนในการพฒันาระบบท่อส่งน ้ าสายหลกัทั้งในส่วนของท่อส่งน ้ าขนาดใหญ่และสถานีสูบน ้ า
แลว้กว่าหม่ืนลา้นบาทในช่วง 25 ปี ท่ีผา่นมา เพื่อรองรับความตอ้งการใชน้ ้ าในปัจจุบนัและในอนาคตท่ีมี
การเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  และเพื่อให้ลูกคา้ได้รับคุณภาพของน ้ าดิบในระดบัมาตรฐาน และมีปริมาณ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
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การสูบส่งน ้ าดิบของบริษทัฯ จะด าเนินการสูบน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าของภาครัฐ จ านวน 5 แห่ง เป็น
หลกัตลอดทั้งปี ซ่ึงบริษทัฯ ได้รับอนุญาตจากการใช้น ้ าดงักล่าวจากกรมชลประทาน โดยมีการขอต่อ
ใบอนุญาตทุก 5 ปี ส่วนในช่วงฤดูฝนบริษทัฯ จะสูบน ้ าส่วนหน่ึงจากแม่น ้ าสายหลกั เพื่อใชใ้นช่วงฤดูฝน
และเก็บส ารองไว  ้ ในช่วงฤดูแลง้ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อน ้ าดิบเพิ่มเติมอีกส่วนหน่ึงจากแหล่งน ้ า
เอกชนในช่วงฤดูแลง้ เพื่อบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 ระบบโครงข่ายท่อส่งน า้ในจังหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
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บริษทัฯ มีกระบวนการส่งน ้ าดิบไปยงัลูกคา้ ดงัภาพท่ี 3 สถานีสูบน ้ าจะสูบน ้ าจากแหล่งน ้ าตน้ทุน 
ไปยงัสถานียกระดบัน ้ าซ่ึงมีความสูงมากกว่าสถานีรับน ้ าของลูกคา้ สถานียกระดบัน ้ าจะท าหนา้ท่ีควบคุม
แรงดนัของน ้ าในการส่งน ้ าผา่นท่อไปยงัสถานีรับน ้ าของลูกคา้ และมีการเก็บกกัน ้ าส ารองไวใ้นสระพกัน ้ า
แลว้สูบน ้ าต่อไปยงัสถานียกระดบัน ้ าเป็นช่วงๆ เพื่อเพิ่มแรงดนัของน ้ า ลูกคา้เป็นผูติ้ดตั้งสถานีรับน ้ าและ
เดินท่อรับน ้ ามาเช่ือมต่อกบัระบบท่อส่งน ้ าหลกัของบริษทัฯ เพื่อรับน ้ าดิบไปใชใ้นการผลิตและจ าหน่าย
เป็นน ้าประปาหรือน ้ าเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม โดยในกระบวนการส่งน ้ าดิบไปยงัลูกคา้ บริษทัฯ ไดน้ าระบบ
ควบคุมและประเมินผลแบบศูนยร์วม (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) เพื่อช่วย
ใหท้ราบขอ้มูลของแรงดนัน ้า ปริมาณน ้า และคุณภาพน ้า รวมถึงปริมาณน ้าในแหล่งน ้าต่างๆ โดยส่งตรงเขา้
ศูนยป์ฏิบติัการกลาง (Control Center) ดงัภาพท่ี 4 ท าให้สามารถติดตามผลและแกไ้ขปัญหาการส่งน ้ าได้
ตลอด 24 ชัว่โมง  

 

 
          ภาพที ่3  กระบวนการส่งน า้ดิบจากแหล่งน า้ให้แก่ลูกค้า 

 
บริษัทฯ มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน ้ าดิบโดยจะตรวจสอบคุณภาพน ้ าดิบในแหล่งน ้ าหลัก

ตลอดเวลา (Real Time) และบริษทัฯ มีการเก็บตวัอย่างน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าหลกัของบริษทัฯ เพื่อส่ง
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าโดยละเอียดทุกเดือน โดยห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ ท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อติดตามความเปล่ียนแปลงของคุณภาพน ้ า รวมถึงส่งขอ้มูลให้ผูใ้ชน้ ้ าไดรั้บทราบขอ้มูล
ดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 
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        ภาพที ่4 ศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Control Center) 

 
2.2.2 การผลติและจ าหน่ายน า้ประปา 

บริษทัฯ มีนโยบายให้ บริษทั UU  เป็นผูบ้ริหารกิจการประปา ดงัมีขั้นตอนการผลิตน ้ าประปาดงั
ภาพท่ี 5 โรงสูบน ้ าจะสูบน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าข้ึนมาโดยจะก าจดัเศษวชัพืชหรือส่ิงแขวนลอย ก่อนน าน ้ าดิบ
เขา้สู่กระบวนการผลิตน ้ าประปา โดยเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่างและช่วยให้เกิดการ
ตกตะกอนท่ีเร็วข้ึน ผา่นกระบวนการกรองและการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรคก่อนตรวจสอบคุณภาพและ
ส่งจ่ายเป็นน ้าประปาต่อไป 

 

 
 

ภาพที ่5 ขั้นตอนการผลติและจ าหน่ายน า้ประปาโดยระบบการกรอง  
 

นอกจากน้ี บริษทั UU ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ ให้ด าเนินการผลิตน ้ าทะเลเป็นน ้ าจืด โดย
ระบบ Reverse Osmosis ขนาดก าลงัผลิต 3,000 ลบ.ม. ต่อวนั เพื่อจ าหน่ายให้กบัการประปาเกาะสมุย 
เพื่อให ้กปภ. ผลิตเป็นน ้าประปาจ าหน่ายยงัผูบ้ริโภคต่อไป ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพที ่6 ขั้นตอนระบบ Reverse Osmosis 
 

2.2.3 บริการให้เช่าพืน้ที ่ 
บริษทัฯ ให้บริการเช่าพื้นท่ีร้อยละ 80 ของอาคารอีสทว์อเตอร์ ส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ โดยเป็น

ผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์นและพื้นท่ีส่วนกลาง มีรายไดปี้ 2560 ประมาณร้อยละ 2.04 ของรายไดร้วม 
 
2.3  การตลาดและการแข่งขัน 
2.3.1 ธุรกจิน า้ดิบ 
 บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาระบบท่อส่งน ้าและจดัจ าหน่ายน ้าดิบใหก้บัผูใ้ชน้ ้ ารายใหญ่
ท่ีสุดในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก โดยสภาพการแข่งขนัในพื้นท่ี ณ ปัจจุบนัยงัมีผูแ้ข่งขนันอ้ยราย 
ประกอบกบั  บริษทัฯ มีจุดแขง็ดา้นระบบโครงข่ายท่อส่งน ้ าสายหลกั และ ระบบสูบจ่ายท่ีเช่ือมโยงแหล่ง
น ้ าส าคญัในภาคตะวนัออก ท่ีมีความสมบูรณ์ ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการทั้ง 3 
จงัหวดั สามารถส่งจ่ายน ้ าดิบไดอ้ย่างเพียงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการในพื้นท่ีบริการทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต ในขณะท่ีผูป้ระกอบการรายอ่ืน ยงัมีขอ้จ ากัดทั้งดา้นพื้นท่ีการให้บริการ  ปริมาณ  
เสถียรภาพแหล่งน ้า และระบบการส่งจ่าย  
 

 กลุ่มประเภทลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายน า้ดิบ 
 บริษทัฯ มีการจดัแบ่งประเภทของลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม 4 ประเภท เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
หลกัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย 
  ประเภท 1 : กลุ่มผูจ้  าหน่ายน ้าอุปโภคบริโภค 
  ประเภท 2 : กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ 
  ประเภท 3 : กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเอกชน 
  ประเภท 4 : กลุ่มโรงงานทัว่ไปและอ่ืนๆ 
  

  บริษทัฯ มีช่องทางจดัจ าหน่ายน ้าดิบใหแ้ก่ลูกคา้ ในลกัษณะผูค้า้ส่ง (Wholesaler) โดยกลุ่มลูกคา้ทุก 
ประเภท รับซ้ือน ้ าดิบผ่านท่อส่งไปเพื่อจ าหน่ายต่อให้แก่ผูใ้ชน้ ้ าทั้งภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค 
โดยตรง 
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  ปี 2560 บริษทัฯ มีปริมาณยอดจ าหน่ายน ้ าดิบ รวมทั้งส้ิน 256 ลา้นลูกบาศก์เมตร เม่ือแบ่งตาม
สัดส่วนการรับซ้ือพบว่า กลุ่มลูกคา้รายหลกัยงัคงเป็นกลุ่มลูกคา้ประเภท 2 และ 3 โดยมีอตัราการเติบโต
เทียบปีก่อน เฉล่ียร้อยละ 3-4 โดยมีลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7 อยา่งไรกดี็เม่ือพิจารณา
ทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจการให้บริการน ้ าดิบพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในอนาคต ยงัมีโอกาส
เติบโต จากปัจจยัหลกัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหพ้ื้นท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นศูนยก์ลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมไทย ผ่านรูปแบบการจดัตั้งพื้นท่ี EEC ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาศกัยภาพดา้นความพร้อมแข่งขนัแลว้ บริษทัฯ ถือว่ามีความพร้อมสูง ทั้งดา้น การลงทุน และ ดา้น
เสถียรภาพแหล่งน ้าและระบบโครงข่ายท่อส่งน ้าดิบท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามขา้งตน้ 

บริษทัฯ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสอบถามถึงความคาดหวงัท่ีมี
ต่อการให้บริการเทียบกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการให้บริการ การซ่อมบ ารุง 
บริการจากพนกังานบริษทัฯ การให้ขอ้มูลข่าวสารและการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในปี 2560 
ผลการส ารวจความพึงพอใจลูกคา้โดยหน่วยงานภายนอก มีผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ท่ี
ระดบัพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.6 โดยไดรั้บระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ คุณภาพดา้นการใหบ้ริการ
ของพนักงานบริษทัฯ รองลงมาเป็นดา้นคุณภาพในการให้บริการจ่ายน ้ า และ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งในการรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ พร้อมมุ่งเนน้
การปรับปรุงการให้บริการท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงก าหนดให้มีการติดตามประสานงานลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด
ผ่านพนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ในทุกพื้นท่ี ร่วมกบัการให้บริการตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นการจ่ายน ้ า
ผา่นศูนยค์วบคุม (Control Center) ตลอด 24 ชัว่โมง 

 
2.3.2 ธุรกจิน า้ประปา 

การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัน ้าประปามีคู่แข่งรายใหญ่นอ้ยราย (Oligopoly Market) อีกทั้งโอกาสท่ีจะ
เกิดคู่แข่งทางตรงในพื้นท่ีสัมปทานเดิมของบริษทัฯ ในอนาคตเป็นไปไดค่้อนขา้งน้อย เน่ืองจากบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยท าสัญญาในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน ้ าประปากบัหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น การประปา
ส่วนภูมิภาค องคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาล ซ่ึงสัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัฯ และ/หรือบริษทั
ยอ่ย แต่เพียงผูเ้ดียวในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน ้ าประปาในพื้นท่ีท่ีท าสัญญา โดยมีการท าสัญญาในระยะ
ยาวตั้งแต่ 15-30 ปี จึงท าให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่ตอ้งแข่งขนักบัผูผ้ลิตน ้ าประปารายอ่ืนในพื้นท่ีเดิม 
แต่ส าหรับพื้นท่ีใหม่ ยงัคงมีการแข่งขนัท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกราย อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยจะตอ้งท าการประมูลโครงการกิจการประปาใหม่ เพื่อขยายธุรกิจอาจจะตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนักบัผู ้
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัน ้าประปารายอ่ืน  
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บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีแนวทางในการพฒันาธุรกิจการบริหารกิจการประปาให้เติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยท าการตลาดในพื้นท่ีอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในเร่ืองของการจดัจ าหน่ายน ้ าประปาให้
ประชาชนมีน ้ าสะอาดใชอ้ย่างทัว่ถึง รวมถึงการพฒันาการให้บริการและช่องทางการส่ือสาร เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดทั้งในดา้นสินคา้และบริการแก่ผูใ้ชน้ ้ า 

ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีช่องทางการส่ือสารกบัผูใ้ชน้ ้ าผา่นทาง Call Center 1141 กด 5555 เวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และ Facebook นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนด าเนินการเพิ่มช่องทางการส่ือสารกบัผูใ้ชน้ ้ า
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและทนัต่อสถานการณ์ โดยการมอบหมายให้ฝ่ายการตลาด สร้าง UU Customer 
Line Group และท ากิจกรรม “ผูใ้ช้น ้ าอาสา” รายไตรมาส เพื่อเป็นการส่ือสารกบัผูใ้ช้น ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
กลุ่มประเภทลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายน า้ประปา 

 ในปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเพียงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ การ
ประปาส่วนภูมิภาค องคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาล โดยในอนาคต บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะเขา้
ประมูลแข่งขนัเพื่อเขา้พฒันาและบริหารกิจการประปาในโครงการใหม่ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
อย่างต่อเน่ือง โดยจะให้ความส าคญักบัการประมูลโครงการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาท่ีเป็นของการ
ประปาส่วนภูมิภาค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกิจการในภาคเอกชน 

 ภายใตส้ัญญาในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน ้ าประปา ท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยท ากบัคู่สัญญา จะ
ก าหนดลกัษณะการจ าหน่ายน ้ าประปาใน 2 ลกัษณะ คือ การจ าหน่ายน ้ าประปาใหแ้ก่คู่สัญญา (Bulk Sale) 
ส าหรับกิจการประปาสัตหีบ กิจการประปาเกาะสมุย กิจการประปาชลบุรี กิจการประปาเทศบาลต าบล    
หวัรอ และกิจการประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม  ซ่ึงคู่สญัญาจะท าการจ าหน่ายน ้าประปาต่อใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าใน
พื้นท่ีอีกทอดหน่ึง และการจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่ผูใ้ชน้ ้ ารายยอ่ยโดยตรง (Retail Sale) ส าหรับกิจการ
ประปาสัตหีบ กิจการประปาบ่อวิน กิจการประปาเกาะลา้น กิจการประปาระยอง กิจการประปาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองขาม กิจการประปาฉะเชิงเทรา กิจการประปาบางปะกง และกิจการประปา
นครสวรรค ์

 
2.4  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด าเนินการบริหารทรัพย์สินท่อส่งน ้ าหลักในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก โดยในปี 2560 ท่อส่งน ้ าทั้งส้ินมีความยาว 491.8 กิโลเมตร และมีความสามารถในการส่งจ่ายน ้ า
ในพื้นท่ีโดยเฉล่ียปีละ 675 ลา้น ลบ.ม. ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 รายละเอยีดของโครงข่ายระบบท่อส่งน า้ของบริษัทฯ  

ระบบท่อส่งน า้ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของท่อส่งน ้า (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งน ้า  (กม.) 

ความสามารถในการส่งจ่ายน ้า ในพืน้ที่ 
โดยเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม. ต่อปี) 

ประแสร์-หนองปลาไหล – ดอกกราย –  
มาบตาพดุ  -  สัตหีบ 

700 – 1,600           202.68 316 

หนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา-บางพระ 600 – 1,200             74.70 110 
หนองปลาไหล-หนองคอ้ 700 – 1,350 73.61 134 
ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 600 – 1,500 60.10 65 
บางปะกง-ชลบุรี 700 - 1,400 80.71 50 

รวม  491.80 675 
 

 
2.5  โครงการทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

 1) โครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบคลองทบัมา เพื่อเพิ่มแหล่งน ้ าตน้ทุนของบริษทัฯ รองรับความ
ตอ้งการใชน้ ้ าในอนาคตของพื้นท่ีระยอง โดยสามารถน าน ้ ามาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่น้อยกว่าปีละ 47 ลา้น     
ลบ.ม./ปี ก าหนดแลว้เสร็จเดือนธนัวาคม 2558  ระหว่างการด าเนินการเกิดอุทกภยัข้ึนในพื้นท่ี ซ่ึงบริษทัฯ
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขแบบสถานีสูบน ้ า เพื่อยกระดบัผนงัโรงสูบและพื้นหอ้งไฟฟ้าใหพ้น้จากระดบัน ้ าท่วมสูงสุด 
จึงจ าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาในการก่อสร้างถึงเดือนกรกฏาคม 2559 และเน่ืองจากผูร้้บจา้งด าเนินงานไม่แลว้
เสร็จตามสญัญา บริษทัฯ จึงแจง้ยกเลิกสัญญาและอยูร่ะหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ียกบัผูรั้บจา้ง  

 2) โครงการก่อสร้างท่อส่งน ้ าดิบหนองปลาไหล-หนองคอ้ เส้นท่ี 2 (งานสถานีสูบน ้ า) เพื่อปรับปรุง
ระบบสูบน ้ าของสถานีสูบน ้ าหนองปลาไหล  ให้มีศกัยภาพในการจ่ายน ้ าใหก้บัผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีปลวกแดง -
บ่อวิน และรองรับการใชน้ ้ าของโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) อยูร่ะหว่างการด าเนินการคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในปี 
2562 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง  
                บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้ง และสร้างความมัน่ใจว่าบริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทั้งองคก์ร
อย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ี
ก ากบัดูแลนโยบาย การด าเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และใหฝ่้ายบริหารปฏิบติั
ตามนโยบายดงักล่าว ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่ง
สม ่าเสมอ โดยในปี 2560 บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีส าคญั และวิธีการป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 
1) สภาวะภัยแล้ง  

   ช่วงตน้ปี 2560 เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซ่ึงส่งผลกระทบต่อปริมาณน ้ าฝนในแหล่งน ้ าดิบหลกั  
ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ียไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ก็ยงัคงเฝ้า
ระวงัติดตามสถานการณ์น ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออกอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะสถานการณ์น ้ าในอ่างเก็บน ้ า
หลกั ซ่ึงต่อมาในช่วงเดือนกนัยายน – ตุลาคม 2560 มีปริมาณฝนค่อนขา้งมาก จึงท าใหบ้ริษทัฯ และผูใ้ชน้ ้ า
เกิดความมัน่ใจและเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ สามารถจดัหาน ้ าดิบให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ า ทั้งน้ี 
นอกเหนือจากงานก่อสร้างเพิ่มเติมขยายโครงข่ายระบบท่อ (Water Grid) ท่ีแลว้เสร็จ ซ่ึงช่วยเสริม
เสถียรภาพของปริมาณน ้ า บริษทัฯ ยงัคงเร่งรัดโครงการต่างๆ ตามแผนป้องกนัปัญหาภยัแลง้ เพื่อบริหาร
ความเส่ียงจากปริมาณน ้ าตน้ทุนไม่เพียงพอ รวมถึงประสานงานกับกรมชลประทานและผูใ้ช้น ้ าอย่าง
ใกลชิ้ด เพื่อวางแผนการใชน้ ้ าและการส่งน ้าร่วมกนั  
2) ไฟฟ้าขัดข้อง 

เน่ืองจากบริษทัฯ ด าเนินการสูบจ่ายน ้ าให้แก่ลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง หากเกิดกรณีไฟฟ้าขดัขอ้งข้ึน
จะส่งผลให้การสูบจ่ายน ้ าหยุดชะงกัและอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของผูใ้ชน้ ้ า ดงันั้นการมี
แหล่งน ้าส ารองท่ีเพียงพอจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในยามฉุกเฉิน โดยบริษทัฯ จดัใหมี้สระส ารองในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อ
ส่งน ้ าดิบทดแทนให้ลูกคา้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีไฟฟ้าขดัขอ้งให้สามารถรับบริการไดอ้ย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ี 
ปัจจุบนับริษทัฯ มีแหล่งน ้ าส ารองท่ีสามารถรองรับเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีระยองไดเ้พียงพอ สามารถรองรับ
เหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีระยองไดก้วา่ 17 ชัว่โมง 
3) ภัยพบิัติ 

ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติั เช่น น ้ าท่วม ไฟไหม ้แผน่ดินไหว ดินถล่ม ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อ
บุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินธุรกิจ ช่ือเสียงองคก์ร ดงันั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากภยัพิบติั
ดงักล่าว บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และซอ้ม
แผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่พนกังานทุกคน 
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4) ชุมชนไม่เข้าใจการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ  
ในแต่ละปี บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งใชน้ ้ าดิบจากแหล่งน ้ าในภาคตะวนัออกในปริมาณมากในการ

ก่อสร้างโครงการต่างๆ ซ่ึงตอ้งวางท่อผา่นพื้นท่ีของชุมชน อาจท าใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ระหว่างการด าเนินการ
เน่ืองจากชุมชนไม่เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ  และอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตลอดจนการด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการต่างๆ  บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับสังคมและชุมชนในพื้นท่ี
ให้บริการเพื่อสร้างความเขา้ใจ โดยการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมทศันคติท่ีดีกบัชุมชนและการสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อการด าเนินโครงการของบริษทัฯ รวมถึงให้การสนบัสนุนโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 
การเสริมความรู้เพื่อสร้างอาชีพและสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ มีน ้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และ
เกษตรกรรมอยา่งพอเพียง 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร สถานีสูบน ้า ท่อส่งน ้า มีมูลค่ารวม 8,721.48 ล้านบาท และ 100.35 ล้านบาท
ตามล าดับดังมีรายละเอยีดพอสรุปได้ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 รายการสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 
2560 

ประเภท/ 
ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ มูลค่า (ลบ.) ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน 36 แปลง  
(เน้ือท่ี 702-1-56.5 ไร่) 

บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 442.98 ไม่มี 

2. อาคาร (กรุงเทพฯ, ระยอง, 
ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) 
2.1 อาคารส านกังานกรุงเทพฯ 
26 ชั้น  
2.2 ส านกังานมาบตาพุด  
จ.ระยอง  

บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 425.13 ไม่มี 

3. สถานีสูบน ้า   บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 1,151.84 ไม่มี 
4. เคร่ืองสูบน ้า  บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 467.49 ไม่มี 
5. ท่อส่งน ้าเช่ือมโยง จ.ระยอง  
จ.ชลบุรี และ จ. ฉะเชิงเทรา 

บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 6,234.04 ไม่มี 

 

ตารางที่ 5 รายการสินทรัพย์ประเภททีด่ินของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติีส์้ ณ 31 ธันวาคม 2560  

ประเภท/ 
ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ มูลค่า (ลบ.) ภาระผูกพนั 

1. กจิการประปาสมุย 
- ต.บ่อผดุ อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
(เน้ือท่ี 5 ไร่ 1 งาน 60.2 ตร.ว.)  

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 42.56 
 

ไม่มี 

2. กจิการประปาสัตหีบ 
- ต.นาจอมเทียน    
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (เน้ือท่ี 3 งาน)  

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 8.09 
 

ไม่มี 
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ประเภท/ 
ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ มูลค่า (ลบ.) ภาระผูกพนั 

3. กจิการประปา ราชบุรี 
- ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
(เน้ือท่ี 8 ไร่ 26 ตร.ว.)  
- ต.แพงพวย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
(เน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งาน 70 ตร.ว.)  

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 49.70 
 

ไม่มี 
 

 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัย่อยยงัมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีรับมอบจากการ กปภ. โดยการเขา้รับสัมปทานในการ
ด าเนินกิจการประปา 4 แห่ง ไดแ้ก่ การประปาสัตหีบ  การประปาบางปะกง  การประปาฉะเชิงเทรา  และ
การประปานครสวรรค ์เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามสัญญาสัมปทานซ่ึงจะตอ้งส่งคืนเม่ือส้ินสุดสัญญา ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37 ทั้งน้ี รายการทรัพยสิ์นหลกัรับมอบจากสัญญาสัมปทาน กปภ. 
ประกอบดว้ย ระบบท่อส่งจ่ายน ้ า สถานีสูบน ้ า (อาคารและเคร่ืองสูบน ้ า) ระบบกรองน ้ าและผลิตน ้ าประปา 
ถงัน ้ าใสและหอถงัสูง สถานีเพิ่มแรงดนั และทรัพยสิ์นอ่ืน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้ า
ของสถานีสูบน ้ าแรงต ่า หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูง เคร่ืองสูบจ่าย สารเคมี ถงัควบคุมสูบจ่ายแก๊สคลอรีน เป็น
ตน้ 
 
4.2 ค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานและต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาสัมปทาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บสัมปทานในการด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา จาก กปภ. ซ่ึงไดรั้บ
สิทธิสัมปทานภายในระยะเวลา 15 - 30 ปี โดยมีค่าสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน และตน้ทุน
ในการไดม้าซ่ึงสัญญาสัมปทานของ บริษทั UU และกลุ่มบริษทัย่อย 4 บริษทั คือ บจ.ประปาบางปะกง  
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา บจ.ประปานครสวรรค ์และ บจ.เอ็กคอมธารา ณ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นยอดสุทธิ
จ านวน 3,652.58 ลา้นบาท ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลง
สมัปทานบริการ และการประเมินมูลค่าจากการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจจากการซ้ือหุน้ 
 
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 บริษทัฯ มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับน ้ า ซ่ึงบริษทัฯ มีความช านาญและก าหนด
นโยบายการบริหารงานบริษทัในเครือ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเส่ียงใน
ระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ดงัน้ี  
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 1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงการ
ลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมัน่คงเพื่อ
ประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ละความเจริญเติบโตเป็นส าคญั 

 2) เม่ือคณะกรรมการบริษทัในเครือไดพ้ิจารณาอนุมติัการด าเนินธุรกิจแลว้ บริษทัในเครือตอ้ง
แจง้ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบทุกคร้ัง  

 3) หากการท าธุรกิจมีลักษณะท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัในเครือตอ้งใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
อนุมติัการท ารายการก่อน ทั้งน้ี การลงทุนหลกัท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
ในเครือ โดยมีผูแ้ทนของบริษทัฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดงักล่าว ก่อนจะน าเสนอยงั
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาต่อไป   

 4) บริษทัในเครือตอ้งรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานของธุรกิจท่ีส าคญั พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รวมถึงแสดงความ
คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษทัในเครือเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษทัในเครือมีการพฒันาและเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

4.4 สัญญาทีส่ าคญั  
บริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิการบริหารและการด าเ นินกิจการระบบท่อส่งน ้ าสายหลักในภาค

ตะวนัออก จากกระทรวงการคลงั โดยมีรายละเอียดของสญัญา  ดงัน้ี 
สรุปสัญญาการบริหารและการด าเนินกจิการระบบท่อส่งน า้สายหลกัในภาคตะวนัออก  
คู่สัญญา : กระทรวงการคลงั 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
วนัทีล่งนามในสัญญา  : 26 ธนัวาคม 2536 
อายุสัญญา  : ระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2537 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
สาระส าคญัของสัญญา  : บริษัทฯ รับโอนสิทธิการใช้ระบบท่อส่งน ้ าจากกระทรวงการคลังมา

ด าเนินการ 
ระบบท่อส่งน า้  : “ระบบท่อส่งน ้ า”  หมายถึง อาคาร สถานีสูบน ้ า สถานียกระดบัน ้ าท่อส่ง

น ้า เคร่ืองจกัรตลอดจนส่วนต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นระบบส่งน ้ า ของ
ท่อส่งน ้ าสายหนองคอ้-แหลมฉบงั สายแหลมฉบงั-พทัยา สายดอกกราย-
มาบตาพุด และสายมาบตาพุด-สัตหีบ 

การจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทน  

: ภายใน 120 วนั นบัจากวนัส้ินสุดรอบปีทางการเงินทางบญัชี หรือภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี ทั้งน้ี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นตน้ไป บริษทั 



 

  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)           ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           
 

21 
 

ตกลงช าระผลประโยชน์ตอบแทนใหก้ระทรวงการคลงั  ดงัน้ี 
1. บริษทั ตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าให้แก่กระทรวงการ 

คลงัในอตัรา 2 ลา้นบาทต่อปี หรือ 
2. หากในปีใดบริษัทฯ มียอดขายน ้ าดิบเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อปี 

บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับกระทรวงการคลงัใน
อตัราร้อยละ 1 ของยอดขายน ้าดิบ 

  3. นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนตามขอ้ 1 หรือ 2 แลว้ หากในปี
ใดบริษทั มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) เกิน
กว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (Profit 
Sharing) ให้กบักระทรวงการคลงัเพิ่มอีกในอตัราร้อยละ 15 ของ
ส่วนท่ีเกินร้อยละ 20 

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

 
สรุปสัญญาสัมปทานในกจิการประปา 
1) ประปาสัตหีบ 
1.1 สัญญา/สมัปทาน  : สญัญาใหสิ้ทธิเช่าบริหาร และด าเนินการระบบประปาสตัหีบ  

คู่สญัญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ  
บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

วนัท่ีลงนามสญัญา  : 28 กรกฎาคม 2543 และ  
แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2546 และ 
แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2547 

ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการนบัตั้งแต่ 28 กมุภาพนัธ์ 2544 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : ต าบลสัตหีบ แสมสาร บางเสร่ พลูตาหลวง 
ก าลงัการผลิต : 48,000 ลบ.ม. ต่อวนั 

1.2 สัญญา/สมัปทาน  : สญัญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานประปาพทัยา 
คู่สญัญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากร 

น ้าภาคตะวนัออก 
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วนัท่ีลงนามสญัญา     : 18 ตุลาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา      : 30 ปี 
สถานะ    : เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 

 
2) ประปานครสวรรค์ 

สัญญา/สมัปทาน      :   สัญญาให้เอกชนผลิตน ้ าประปาเพื่อขายให้แก่ส านกังานประปา    
ของการประปานครสวรรคอ์อก จงัหวดันครสวรรค ์(กปภ.) 

คู่สญัญา     :   การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสญัญา      :   7 พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา       :   2 + 25 ปี (Pre-operation  2 ปี) 
สถานะ     :   เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2546 
พื้นท่ีใหบ้ริการ       :   ต  าบลนครสวรรคอ์อก หนองปลิง พระนอน นครสวรรคต์ก วดั     

ไทร หนองกรด หนองกระโดน บา้นแก่ง บึงเสนา เขาดิน 
ก าลงัการผลิต     :    25,200 ลบ.ม. ต่อวนั 

 
3) ประปาบางปะกง 

สัญญา/สมัปทาน  : สญัญาใหเ้อกชนผลิตน ้ าประปาเพื่อขายใหแ้ก่ส านกังานประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีส านักงานประปาบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กปภ.) 

คู่สญัญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสญัญา  : 9  พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี) 
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2546 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : อ าเภอบางปะกงทั้งหมด 
ก าลงัการผลิต : 48,000 ลบ.ม./วนั (ก าลงัการผลิตเดิม 24,000 ลบ.ม./วนั รวมกบั

ก าลงัการผลิตท่ีขยายเพิ่มข้ึน 24,000 ลบ.ม./วนั) 
 

4) ประปาฉะเชิงเทรา 
สัญญา/สมัปทาน  : สญัญาใหเ้อกชนผลิตน ้ าประปาเพื่อขายใหแ้ก่ส านกังานประปา

ของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีส านักงานประปาฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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คู่สญัญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
วนัท่ีลงนามสญัญา  : 9 พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี  (Pre-operation 2 ปี)  
สถานะ : เร่ิมใหบ้ริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2546 
พื้นท่ีใหบ้ริการ : อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราฝ่ังขวาแม่น ้ าบางปะกง (สองฝ่ังถนน 

สุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทราบางปะกง ฉะเชิงเทรา บางน ้ าเปร้ียว) 
และ อ.บางน ้าเปร้ียวบางส่วน 

ก าลงัการผลิต : 51,600 ลบ.ม.ต่อวนั 
 

5) ประปาพืน้ที่บ่อวิน 
5.1 สัญญา/สมัปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาพื้นท่ีบ่อวิน เพื่อจ าหน่ายน ้ าประปา

ในเขตเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี 

คู่สญัญา : เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 
และบมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

วนัท่ีลงนามสญัญา  : 30  มีนาคม 2547 
5.2 สัญญา/สมัปทาน      : สัญญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.บ่อวิน เพื่อจ าหน่ายน ้ า

ในพื้นท่ี อบต.บ่อวิน 
คู่สญัญา      :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อวิน 

 และบมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสญัญา       :      5 สิงหาคม 2548 
ระยะเวลาสัญญา        :      25 ปี  
สถานะ      :      เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ มิถุนายน 2549 
พื้นท่ีใหบ้ริการ        :      เขตเทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ และองคก์ารบริหารส่วน 

     ต าบลบ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ก าลงัการผลิต      :  31,200 ลบ.ม. ต่อวนั  

 
6) ประปาเกาะสมุย 

สัญญา/สมัปทาน       : สัญญาซ้ือขายน ้ าประปาเพื่อส านักงานการประปาเกาะสมุย     
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

คู่สญัญา      :   การประปาส่วนภูมิภาค 
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 และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสญัญา      : 7  กรกฎาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา       : 15 ปี 
สถานะ     : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2548  
พื้นท่ีใหบ้ริการ       : เกาะสมุย 
ก าลงัการผลิต     : 3,000 ลบ.ม. ต่อวนั  
เทคโนโลย ี     : การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลดว้ยระบบ Reverse Osmosis (RO) 

   

7) ประปาเกาะล้าน 
สัญญา/สมัปทาน       : สัญญาด าเนินกิจการประปาเกาะลา้น เพื่อจ าหน่ายน ้ าประปาแก่

ประชาชนบนเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี 
คู่สญัญา      :     เมืองพทัยา 

    และ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีลงนามสญัญา       :     17 กนัยายน 2547 
ระยะเวลาสัญญา        :     15 ปี  
สถานะ      :     เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ กนัยายน 2549  
พื้นท่ีใหบ้ริการ        :     เกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี 
ก าลงัการผลิต      : 300 ลบ.ม. ต่อวนั 
เทคโนโลย ี      : การผลิตน ้ าประปาจากน ้ าทะเลดว้ยระบบ Reversed Osmosis 

(RO) 
 

8) ประปาระยอง 
สัญญา/สมัปทาน  : สัญญาใหเ้อกชนผลิตน ้ าประปาเพื่อขายใหแ้ก่ กปภ. ท่ี ส านกังาน

ประปาระยอง จงัหวดัระยอง 
คู่สญัญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ กลุ่มบริษทั ยยู ูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม 
วนัท่ีลงนามสญัญา  : 14  มีนาคม 2549 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ กรกฎาคม 2549 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : เขตเทศบาลเมืองระยอง เทศบาลต าบลบา้นค่าย บา้นเพ บึงส านกั

ใหญ่ แหลมแม่พิมพ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชิงเนิน น ้ าคอก 
ทบัมา เนินพระ ตะพง หว้ยโป่ง 
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ก าลงัการผลิต  86,400 ลบ.ม. ต่อวนั  
9) ประปาชลบุรี 

สัญญา/สมัปทาน  : สญัญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อส านกังานประปาชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  
คู่สญัญา : การประปาส่วนภูมิภาค  และ บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
วนัท่ีลงนามสญัญา  : 3 มิถุนายน 2552 
ระยะเวลาสัญญา   : 20 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือนเมษายน 2553  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : ขายใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค จงัหวดัชลบุรี 
ก าลงัการผลิต  40,800 ลบ.ม. ต่อวนั  

 
10) ประปาหนองขาม 

สัญญา/สมัปทาน  : สญัญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.หนองขาม  
คู่สญัญา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

และ บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
วนัท่ีลงนามสญัญา  : 29 ธนัวาคม 2553 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2554  
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ก าลงัการผลิต      : 960  ลบ.ม.ต่อวนั  

 
11) ประปาหลกัชัยเมืองยาง   
      11.1 สัญญา  : สัญญาจา้งบริการและบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้าประปา  

โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาจา้งบริการและบ ารุงรักษาระบบผลิต
น ้าประปา โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดั
ระยอง (ฉบบัท่ี 1)  

คู่สญัญา : บริษทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั  
และ บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์  

วนัท่ีลงนามสญัญา  : 28 พฤษภาคม 2558 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : ยงัไม่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์
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พื้นท่ีใหบ้ริการ   : นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
ก าลงัการผลิต      : ระบบผลิตน ้าประปาชัว่คราว 1,200 ลบ.ม./วนั 

11.2 สัญญา  : สญัญาจา้งบริการและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย โครงการ 
นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาจา้งบริการและบ ารุงรักษาระบบบ าบดั
น ้าเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
(ฉบบัท่ี 1) 

คู่สญัญา : บริษทั ไทรเบคกา้ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั  
และ บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 

วนัท่ีลงนามสญัญา  : 28 กรกฎาคม 2558 
ระยะเวลาสัญญา   : 31 ปี 
สถานะ : ยงัไม่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ 
พื้นท่ีใหบ้ริการ   : นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง 
ก าลงัการผลิต      : 1,250 ลบ.ม./วนั 

 
12) ประปาหัวรอ   

สัญญา/สมัปทาน  : สญัญาซ้ือขายน ้าประปาในเขตเทศบาลต าบลหวัรอ อ าเภอเมือง 
พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  

คู่สญัญา : เทศบาลต าบลหวัรอ  และ บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
วนัท่ีลงนามสญัญา  : 28 มีนาคม 2557 และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2  

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : ยงัไม่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ 
พื้นท่ีใหบ้ริการ  
ก าลงัการผลิต  
  

: 
: 

ต าบลหวัรอ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
7,200  ลบ.ม.ต่อวนั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

1. ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย 
ท่ีมีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ตามงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

2. ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย อยา่ง
มีนยัส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 รายละเอียดคดีฟ้องร้องอ่ืนๆ ปรากฎอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ขอ้ 35  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
ช่ือบริษัท    บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ     พฒันาและบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้าดิบในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาค 
    ตะวนัออก  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
    เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษทั   0107539000316 (เดิม บมจ.632) 
เวบ็ไซต ์     www.eastwater.com 
โทรศพัท ์    (662) 272-1600 
โทรสาร     (662) 272-1601, (662) 272-1692 
ทุนจดทะเบียน    1,663,725,149 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 
   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
ทุนช าระแลว้    1,663,725,149 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 1,663,725,149 หุน้ 
   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

 
รายช่ือกจิการทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ช่ือบริษัท    บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ    บริหารกิจการประปาและบริหารระบบบ าบดัน ้าเสียในรูปสญัญา 
   สัมปทาน สัญญาจา้งบริหาร และสญัญาเช่าบริหาร 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่    เลขท่ี 1 อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้นท่ี 18 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล  
    เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์    (662) 272-1688 
โทรสาร     (662) 272-1691 
ทุนจดทะเบียน    930,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 930,000,000 หุน้ 
   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
ทุนช าระแลว้    510,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 510,000,000 หุน้ 
   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตั้ง:     93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

http://www.eastwater.com/
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โทรศพัท:์    (662) 009-9000 
โทรสาร:    (662) 009-9991  
ผู้สอบบัญชี      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ท่ีตั้ง:     179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้ 

     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์     (662) 844-1000 
โทรสาร:     (662) 286-5050 
ข้อมูลส าคญัอ่ืน     ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 1,663.73 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,663.73 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุน้ละ 1 บาท  
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
 กลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ดงัตารางท่ี 6  มีกลุ่มผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ในล าดบัท่ี 
1 และ 3 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีเป็นตวัแทนภาครัฐ และผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 2 เป็นนิติบุคคลภาคเอกชน ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ทั้ง 3 
ราย มีส่วนในการก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการ โดยมีผูแ้ทนเป็นกรรมการบริษทัฯ แห่งละ 1 คน ซ่ึงไดรั้บ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 

      ตารางที่ 6 รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษทัฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
ล าดบัที่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20% 
2 ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 311,443,190 18.72% 
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57% 
4 ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 40,128,169 2.41% 
5 อเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 39,827,700 2.39% 
6 ธนชาต Prime Low Beta 32,599,100 1.96% 
7 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79% 
8 ธนชาต Low Beta 28,878,800 1.74% 
9 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 27,465,700 1.65% 
10 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 26,598,385 1.60% 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน 382,172,005 22.97% 
  

 
1,663,725,149 100.00 

หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุ้นในบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (Non-Voting 
Depository Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้ กรณีการใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการ
เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยจ านวนหุ้นของบริษทัท่ีน าไปออก NVDR นั้น อาจมีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์
(www.set.or.th) 

http://www.set.or.th/
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนจ านวน 2 ชุด เป็นจ านวนเงิน 2,400 ลา้น

บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ตารางที ่7 ประวตักิารออกหุ้นกู้  

หุ้นกู้ 
คร้ังที ่

ประเภทหุ้นกู้ มูลค่าที่
ออก 

(ล้านบาท) 

อายุ 
(ปี)  

วนัครบ
ก าหนด 
ไถ่ถอน  

อตัรา
ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อ

ปี)  

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 

2560  
(ล้านบาท)  

อนัดับ
ความ

น่าเช่ือถือ
ของหุ้นกู้  

1/2558 
ชุดท่ี 1 

หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภท
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

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

1/2558 
ชุดท่ี 2 

หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภท
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

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

 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 

ส าหรับ บริษทั UU ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบั
ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
 บริษทัฯ มีโครงสร้างการจดัการ ซ่ึงมีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นผูบ้ริหารสูงสุด ก ากบัดูแลสายงาน 5 สาย
งาน ประกอบดว้ย สายงานกลยุทธ์ สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานปฏิบติัการ สายงานการเงินและบญัชี และสายงาน
สนบัสนุนประกอบดว้ย 13 ฝ่าย 1 ส านกั ดงัภาพท่ี  7 
 

 
ภาพที ่7 แผนผงัโครงสร้างองค์กร 
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวนทั้งหมด 12 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์ 

และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีหลากหลายทั้งในดา้นวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การบญัชีและการเงิน กฎหมาย 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่มีคุณลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของบริษทัฯ นอกจากน้ีกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ จาก กปภ. และ กนอ. เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบริหารจดัการน ้ า ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็น
อนัเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินการแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัมีประวติัดงัเอกสารแนบ 1 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และการจดัการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ โดย 
1) มีกรรมการอิสระจ านวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ งคณะ ซ่ึงกรรมการ 1 คน คือ 

นางธัชดา จิตมหาวงศ์ มีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน สามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน  

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง และก าหนดวนัประชุม
ล่วงหนา้ทั้งปี เพื่อใหก้รรมการจดัสรรเวลาเขา้ประชุมไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงกนั และมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมใน
กรณีเร่งด่วน อาทิ การรับรองงบการเงินเพื่อเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้นตามก าหนดของ ตลท. การทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มองคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นตน้  เลขานุการบริษทัจะส่ง
หนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้เพื่อใหก้รรมการ
ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในระเบียบ
วาระใดในการประชุม จะงดเวน้การให้ความเห็น และงดเวน้การออกเสียงลงมติ หรือออกจากท่ีประชุมเพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
จะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็นอยา่งอิสระ และเลขานุการบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมส่ง
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สอบทานก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคร้ังถัดไป ในปี 2560 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุม 18 คร้ัง ดงัตารางท่ี 8 

 
การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมกรรมการท่ีไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และฝ่ายบริหารเขา้
ร่วม จ านวน 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และท่ีอยูใ่นความ
สนใจของกรรมการ ทั้งน้ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อใหฝ่้ายจดัการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
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ตารางที่ 8 รายช่ือกรรมการและการเข้าประชุม ในปี 2560 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
การร่วมประชุม 

(คร้ัง) 

1. นายอมร  เลาหมนตรี   กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

18/18 

2. ดร.วรีพงศ ์ไชยเพ่ิม   กรรมการ 
  รองประธานคณะกรรมการคนท่ี 2 
  กรรมการการลงทุน 

9/18 

3. พลต ารวจตรีวิชยั  สังขป์ระไพ   กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการธรรมาภิบาล และสรรหา 

17/18 

4. นายชยัพฒัน์  สหสักลุ   กรรมการ 
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  กรรมการการลงทุน 

17/18 
 

5. นายสุรชยั  ขนัอาสา 1   กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการ การลงทุน 
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

6/8 

6. ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ   กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
  กรรมการตรวจสอบ 

18/18 

7. นายโอฬาร  วงศสุ์รพิเชษฐ์ 2   กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
  กรรมการการลงทุน 

 

1/3 

8. นางธชัดา  จิตมหาวงศ ์   กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 

18/18 

9. นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร   กรรมการอิสระ 
  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

17/18 
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ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
การร่วมประชุม 

(คร้ัง) 

10. พนัเอกเปรมจิรัสย ์ ธนไทยภกัดี   กรรมการอิสระ 
  กรรมการธรรมาภิบาล  และสรรหา 
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

11/18 

11. นายกฤษฎา  ศงัขมณี 3   กรรมการ 1/1 
12. นายจิรายทุธ  รุ่งศรีทอง   กรรมการ 

  กรรมการการลงทุน 
  กรรมการบริหารความเส่ียง 

18/18 

  13. นายวทิยา  ฉายสุวรรณ 4    กรรมการอิสระ 0/4 

  14. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์5  กรรมการอิสระ 8/8 

  15. นายนิรุฒ  มณีพนัธ์ 6  กรรมการอิสระ 3/3 
  16. นายเอกชยั  อตัถกาญน์นา 7  กรรมการ 6/15 

หมายเหตุ   1. นายสุรชยั ขนัอาสา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560  
   2. นายโอฬาร วงศสุ์รพิเชษฐ ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
   3. นายกฤษฎา ศงัขมณี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
   4. นายวทิยา  ฉายสุวรรณ  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ มีผล ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2560 
   5. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ มีผล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
   6. นายนิรุฒ  มณีพนัธ์  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ มีผล ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 
   7. นายเอกชยั  อตัถกาญน์นา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ มีผล ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

   
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบโดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ 

2. ทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ 
3. ทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

โดยควรด าเนินการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
4. ก ากบัดูแลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจว่าบริษทัฯและบริษทัในเครือปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนดและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งและมาตรฐานธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมท่ีดีของสงัคม 
5. ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจได้ว่าบริษทัฯและบริษทัในเครือได้เปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน และการ

ด าเนินงานต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริงมีสาระส าคญัครบถว้นเท่าเทียมกันทนัเวลามีมาตรฐานและ
โปร่งใสตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลจากหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. ก าหนดนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-
Bribery Policy) ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้งตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

7. ประเ มินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯและบริษัทใน เค รือ เ ป็นประจ าอย่ างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานและก าหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มศกัยภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

8. ก าหนดใหมี้ช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณรายงานทางการ
เงินท่ีไม่ถูกตอ้ง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชัน่หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 

9. ดูแลใหฝ่้ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัในเครือเพื่อใหก้ารด าเนิน
กิจการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งเตม็ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

การแบ่งแยกหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีออกจากกนัอยา่งชดัเจน คณะกรรมการ 

บริษทัฯ จะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร และการก ากบัดูแล
กิจการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะติดตามดูแลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติัและมีการติดตามโครงการท่ี
ส าคญัทุกเดือนเพื่อให้มัน่ใจไดว้่านโยบาย และกระบวนการท่ีเหมาะสมไดน้ ามาใชใ้นทางปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล 
นอกจากน้ียงัไดม้อบอ านาจในการด าเนินงานใหฝ่้ายบริหารตามระเบียบดา้นอ านาจด าเนินการภายในองคก์ร 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการบริหารและการลงทุนโดย
เปล่ียนช่ือเป็น คณะกรรมการการลงทุน เพื่อให้การบริหารงานเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร ส่วนคณะกรรมการการ
ลงทุนจะพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการลงทุน ดงันั้น บริษทัฯ  จึงพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง 5 สายงาน เป็น
คณะท างานบริหาร (Executive Committee) โดยมีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นประธาน คณะท างานดงักล่าว ท า
หนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองระเบียบวาระท่ีส าคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนน าเสนอยงัคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย อาทิ การปรับโครงสร้างองคก์ร การจดัท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการ 
งบประมาณ การลงทุน การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล และการก ากบัดูแลบริษทัในเครือ เป็นตน้ 
 
 

การแบ่งแยกหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจโดยแยกหนา้ท่ีการก ากบั
ดูแลและการบริหารงานออกจากกนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูน้ าของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และมีหนา้ท่ีเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู ้
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาดถา้คะแนนเสียงเท่ากนั และเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นหัวหน้า และผูน้ าคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการบริหารจดัการเพื่อใหบ้รรลุตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 บริษทัฯ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ มาอย่างต่อเน่ืองทุกปี  เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้บทวนผลงาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผา่นมา  และสามารถพิจารณา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  นอกจากน้ีกฎบตัร
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบติังาน และปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นเหตุให้การ
ปฏิบติังานไม่บรรลุตามขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี (ถา้มี) ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบปีละ 1 คร้ัง  
 

หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการการประเมินการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา มีหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัใชแ้บบ
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง  ดงัน้ี 
1. แบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริษทัฯ รายคณะ ครอบคลุมหวัขอ้ส าคญั ประกอบดว้ย 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคล ครอบคลุมหวัขอ้ส าคญั ประกอบดว้ย 
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ          
2) การประชุมของคณะกรรมการ   
3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3. แบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดยอ่ย รายคณะ ครอบคลุมหวัขอ้ส าคญั ประกอบดว้ย 
 1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ                   
 2) การประชุมคณะกรรมการ 
 3) การปฏิบติัตามอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ 
 เม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใชแ้บบประเมินซ่ึงน าเสนอปรับปรุงโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
สรรหาแลว้ เลขานุการบริษทัฯ  ไดน้ าส่งแบบประเมินฯ ยงัคณะกรรมการในเดือนธันวาคม 2560  และสรุปผลการ



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

38 
 

ประเมินยงัคณะกรรมการบริษทัฯ ในเดือนมกราคม 2561 เพื่อรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ รายคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 และน าข้อแนะน าจากแบบประเมินมา
ด าเนินการปรับปรุงเพื่อสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
8.2 ผู้บริหาร  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีรายช่ือผูบ้ริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 
23/2551 จ านวน 9 คน ดงัมีรายช่ือตามตารางท่ี 9 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีความรู้และ
ประสบการณ์ ดงัรายละเอียดประวติัตามเอกสารแนบ 1 และมีโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษทัฯ ดงัภาพท่ี 7 
 
 

ตารางที่ 9  รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายจิรายทุธ  รุ่งศรีทอง กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

2. นายเชิดชาย  ปิติวชัรากุล ผูบ้ริหาร (ไดรั้บมอบหมายก ากบัดูแลกิจการในเครือ) 
และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 

3. นางวิราวรรณ  ธารานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทัฯ 

4. นางธิดารัชต ์ ไกรประสิทธ์ิ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ 

5. นายสมบติั   อยูส่ามารถ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายการเงินและบญัชี 

6. นางสาวจินดา  มไหสวริยะ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายสนบัสนุน 

7. นายบดินทร์  อุดล ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายปฏิบติัการ 

8. นายชรินทร์  โซน่ี ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายพฒันาธุรกิจ 

9. นางน ้าฝน  รัษฎานุกลู รักษาการผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายกลยทุธ์
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 
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ภาพที ่7  โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ 

 
 
 
 

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
และเลขานุการบริษทั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สายกลยุทธ์ 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สายพฒันาธุรกจิ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สายปฏิบัติการ 

ผู้บริหาร 
(ไดรั้บมอบหมายดูแลกิจการในเครือ) และ
กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
ฝ่ายตรวจสอบ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สายสนับสนุน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
สายการเงนิและบญัชี 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายปฏิบติัการและบริการลูกคา้ 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร ผูอ้  านวยการ ฝ่ายวศิวกรรม 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายอ านวยการ 

ผูอ้  านวยการ  
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในประชุมคร้ังท่ี 2/2558  เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558  มีมติแต่งตั้งให ้นางวิราวรรณ 
ธารานนท ์ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั ดงัมีคุณสมบติัสรุปได ้ดงัเอกสารแนบ 1 

เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีตามกฎหมาย ในการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือ
นดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่ง
ส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษัท ยงัมีหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึง
ปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศท่ี
เก่ียวขอ้ง ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัฯ ใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้น
ตามกฎหมาย จดัให้มีการปฐมนิเทศ และให้ขอ้แนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ รวมถึงการสนบัสนุนให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บการพฒันาและอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

                                                                        
8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยในเบ้ืองต้น ก่อนน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและผูถื้อหุ้นอนุมัติ ทั้ งน้ี ได้ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ใหมี้ความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โบนสั โดยเช่ือมโยงกบัมูล
ค่าท่ีสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น อน่ึงในการก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้น ไดค้  านึงถึงปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ย  
1) แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ
กรรมการ 4) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบกรรมการ 5) ผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดยก าหนดใหมี้ระดบั
ท่ีเหมาะสม เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้ โดยก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
สอดคลอ้งกบัการปันผลแก่ผูถื้อหุน้ และตอ้งไม่สูงเกินไปจนท าใหก้รรมการขาดความเป็นอิสระ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ยงัมีหนา้ท่ีก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั  รวมทั้งการพิจารณากรอบอตัราโบนสัและอตัราการข้ึน 
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เงินเดือนประจ าปีของพนกังาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ สภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถใน
การแข่งขนั 

ในปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 (18 เมษายน 2560) มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2560 ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 
   1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
 เบ้ียประชุม 10,000 บาท/คน/คร้ัง จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบ้ียประชุมคร้ังละ 

15,000 บาท จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน  
 เบ้ียประชุม 10,000 บาท/คน/คร้ัง จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน และ

ค่าเบ้ียประชุมคนละ 10,000 บาทต่อคร้ัง จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม  
2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นจ านวนรวม 6 ลา้นบาท โดยให้คณะกรรมการ

พิจารณาจดัสรรต่อไป โดยท่ีประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 50 และอตัราการค านวณโบนสัเป็นไป
ตามสดัส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง  

รายละเอียดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บรายบุคคลประจ าปี 2560 
แสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560  
                       หน่วย : บาท 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนประจ า (บาท) 

 
โบนัสกรรมการ   

 
 

จากผลการด าเนินงาน 
ปี 2559  

รวม 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ    

บริษทัฯ    ธรรมาภบิาลและสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน การลงทุน บริหารความเส่ียง    

1. นายอมร  เลาหมนตรี 765,000 - - - - - 696,298 1,461,298 

2. ดร.วีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม 450,000 - - - 10,000 - 533,366 993,366 

3. พลต ารวจตรี วชิยั  สงัขป์ระไพ 530,000 310,000 130,000 - - - 533,366 1,503,366 

4. นางธชัดา  จิตมหาวงศ ์ 530,000 310,000 130,000 - - - 533,366 1,503,366 

5. รศ.ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ 530,000 310,000 130,000 - - - 533,366 1,503,366 

6. นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร 520,000 - - 80,000 - 70,000 533,366 1,203,366 

7. พนัเอก เปรมจิรัสย ์ ธนไทยภกัดี 470,000 - 110,000 60,000 - - 533,366 1,173,366 

8. นายชยัพฒัน ์ สหสักลุ 520,000 - - 50,000 100,000 70,000 211,885 951,885 

9. นายสุรชยั ขนัอาสา 1 221,000 - - 20,000 30,000 - - 271,000 

10. นายโอฬาร  วงศสุ์รพิเชษฐ์ 2 82,000 - - 30,000 20,000 - - 132,000 

11.นายกฤษฎา  ศงัขมณี 3 10,000 - - - - - - 40,000 

12. นายจิรายทุธ  รุ่งศรีทอง 530,000 - - - 100,000 50,000 - 680,000 

 

หมายเหตุ:     1.  นายสุรชยั ขนัอาสา  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
        2. นายโอฬาร  วงศสุ์รพิเชษฐ ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 

      3. นายกฤษฎา  ศงัขมณี  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  
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นอกจากน้ีในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน เพื่อกลัน่กรอง  

เสนอความเห็นเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการและงบประมาณ รวมถึงติดตามการด าเนินงานโครงการท่ีส าคญัให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวม 180,000 บาท  
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ตารางที่ 11 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2560   
                              หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 

เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนประจ า (บาท) 

 
โบนัสกรรมการ   

 
 

จากผลการด าเนินงาน 
ปี 2559  

รวม 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ    

บริษทัฯ    ธรรมาภบิาลและสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน การลงทุน บริหารความเส่ียง    

 
102,000 - - - - - 252,070 354,070 1.นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 1 

 

 
220,000 - - 50,000 40,000 - 467,608 777,608 2. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์2 

 

 
101,000 43,666 - - - 10,000 - 154,666 3.นายนิรุฒ  มณีพนัธ์ 3 

 

 
356,000 - - - 40,000 10,000 533,366 939,366 4.นายเอกชยั  อตัถกาญน์นา 4 

 
  

หมายเหตุ:  1.นายวิทยา  ฉายสุวรรณ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ    มีผล ณ วนัท่ี 12 เม.ย. 2560 
  2.นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ    มีผล ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2560 

     3.นายนิรุฒ  มณีพนัธ์  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ    มีผล ณ วนัท่ี 11 ก.ค. 2560   
    4.นายเอกชยั  อตัถกาญน์นา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ    มีผล ณ วนัท่ี 6 พ.ย. 2560   
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานทุกระดบัอยา่งเหมาะสม โดยค่าตอบแทนในระยะ

สั้ น ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัโดยใชข้อ้มูลจากการส ารวจการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนของพนักงานกบัองคก์ร
ภายนอก เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได ้นอกจากน้ียงัน า
ขอ้มูลดชันีราคาผูบ้ริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย ์และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้
ประกอบการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวนั้น  
บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเพื่อเป็นหลกัประกนัเม่ือถึงวยัเกษียณ   

บริษทัฯ มุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานโดยน าดชันีวดัความส าเร็จของงาน (KPI : Key 
Performance Indicator) ตามหลกัการ Balanced Score Card ซ่ึงมีการวดัทั้งในดา้นท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวั
เงินมาใชใ้นการประเมินผลพนกังานทุกระดบั ทั้งน้ี KPIs จะมีความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ตั้งแต่ระดบัองคก์ร 
ระดบัหน่วยงาน และระดบับุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานโดยตรง  
การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย กลยทุธ์ของบริษทัฯ  

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน การถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร แสดง
ในตารางท่ี 12 – 16  
ตารางที่ 12 การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทส าหรับพนักงานในแต่ละระดับ 

ประเภทของค่าตอบแทน CEO ผู้บริหาร พนักงาน 

เงินเดือน  / / / 

โบนสัตามผลงาน  / / / 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ - / / 

 
ตารางที่ 13 สรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการผู้อ านวยการใหญ่และผู้บริหารทีไ่ด้รับในปี 2560 ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน  จ านวน  (ล้านบาท) 
เงินเดือนรวม 23.647 
โบนสั    6.135 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (เงินสมทบ)   1.547 

รวม 31.329 
หมายเหตุ : จ านวนรวมผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจ านวน 9 ราย ไดแ้ก่ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รองกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่  ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายก ากบัดูแลกิจการในเครือ และผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ทุกสายงาน 
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ตารางที่ 14 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 
ล าดบั 

 
 

รายช่ือ 

                  
 

ต าแหน่ง 

             จ านวนหุ้น 

 
31 ธ.ค. 59 

 
31 ธ.ค. 60 

เพิม่/ลด 
ระหว่างปี 

2560 
1. นายอมร เลาหมนตรี  ประธานคณะกรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
2. ดร.วรีพงศ ์ไชยเพ่ิม  กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

3. พลต ารวจตรีวิชยั สังขป์ระไพ กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

4. นายชยัพฒัน์ สหสักลุ กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

5. นายสุรชยั ขนัอาสา1 กรรมการอิสระ N/A - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A - - 

6. รศ.ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ  กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

7. นายโอฬาร วงศสุ์รพิเชษฐ์2 กรรมการอิสระ N/A - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A -  - 

8. นางธชัดา จิตมหาวงศ ์ กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

9. นายไพบูลย ์ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

10. พนัเอกเปรมจิรัสย ์ธนไทยภกัดี กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

11. นายกฤษฎา ศงัขมณี3 กรรมการ N/A - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A - - 

12. นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

หมายเหตุ: 1.นายสุรชยั ขนัอาสา  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560    
      2.นายโอฬาร วงศสุ์รพิเชษฐ ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
      3.นายกฤษฎา ศงัขมณี  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  
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ตารางที่ 15 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2560 
 
ล าดบั 

 
รายช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น   
วนัที่ลาออก 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 เพ่ิม/ลด 
1. นายวทิยา ฉายสุวรรณ  กรรมการอิสระ - - - 12 เม.ย. 60 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  
2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ ์ กรรมการอิสระ - - - 31 พ.ค. 60 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  
3. นายนิรุฒ  มณีพนัธ์ กรรมการอิสระ - - - 11 ก.ค. 60 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  
4. นายเอกชยั อตัถกาญน์นา กรรมการ - - - 6 พ.ย. 60 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  

 
ตารางที่ 16 การถือครองหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

ล าดบั 
 

รายช่ือ 
                 

ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 เพิม่/ลด 
1. นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

2. นายเชิดชาย ปิติวชัรากลุ ผูบ้ริหาร (ไดรั้บมอบหมายก ากบัดูแลกิจการ
ในเครือ) และกรรมการผูจ้ดัการ 
บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 

- 
 

- - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

3. นางวิราวรรณ ธารานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
และเลขานุการบริษทัฯ  

- - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
4. นางธิดารัชต ์ไกรประสิทธ์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

ฝ่ายตรวจสอบ 
600,000 600,000 - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
5. นายสมบติั อยูส่ามารถ3 ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

สายการเงินและบญัชี 
- - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
6. นางสาวจินดา มไหสวริยะ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

สายสนบัสนุน  
- - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
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ล าดบั 
 

รายช่ือ 
                 

ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 เพิม่/ลด 
7. นายบดินทร์ อุดล2 ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

สายปฏิบติัการ  
- - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - -  - 

8. นายชรินทร์ โซน่ี 1 ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
สายพฒันาธุรกิจ 

- - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

9. นางน ้าฝน รัษฎานุกลู รักษาการผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่
สายกลยทุธ์ และผูอ้  านวยการอาวโุส 

ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 

2,000 2,000 - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
  
หมายเหตุ:  1.นายชรินทร์ โซน่ี  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 

     2.นายบดินทร์ อุดล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 
     3.นายสมบติั อยูส่ามารถ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 
 

8.5 บุคลากร  
ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รแบบรวมศูนยห์น่วยงานสนบัสนุนภายในกลุ่มบริษทัฯ 

(SSC : Shared Service Center) โดยไดโ้อนยา้ยพนกังานจากฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ในเครือมาปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯ โดยมี
วตัถุประสงคด์งัน้ี 
  1) การสอดรับกบักลยทุธ์ใหม่ขององคก์ร    
  2) การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน และมีสายการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม 
  3) การเนน้ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
               4) ความสมดุลของการตรวจสอบและการควบคุม (Check and balance) 
               5) สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรและเสน้ทางสายอาชีพ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  กลุ่มบริษทัฯ มีพนกังานรวมทั้งส้ิน จ านวน 334 คน แบ่งเป็นพนกังาน
บริษทัฯ จ านวน 214 คน และพนกังานบริษทั UU จ านวน 120 คน บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน
รวม จ านวน 172.545 ลา้นบาท โดยผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา สวสัดิการ เงินโบนัส เงิน
ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทั้งน้ี บริษทัในเครือไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานใน
ลกัษณะเดียวกนักบับริษทัฯ รวมจ านวน 95.615 ลา้นบาท ดงัตารางท่ี 17 
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      ตารางที่ 17 จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี 2560 บริษัทฯ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติีส์้ 
พนกังานบริหาร (คน) 18 9 
พนกังานปฏิบติัการ (คน) 63 36 
พนกังานในส านกังานใหญ่ (คน) 133 75 

รวม (คน) 214 120 
ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 172.545 95.615 

 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษทัฯ เห็นถึงคุณค่าของพนักงานซ่ึงเป็นหน่ึงในผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั (Stakeholders)  

พนักงานเป็นผูร่้วมขบัเคล่ือนให้องคก์รบรรลุเป้าหมายและพนัธกิจ ดงันั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและ 
การพฒันาบุคคล จึงเป็นหน่ึงในภารกิจท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2560 บริษทัฯได้
ด าเนินการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

 
การพฒันาศักยภาพของพนักงาน  

ในปี 2560 บริษทัฯ มีการจดัโครงสร้างองคก์รแบบรวมศูนยห์น่วยงานสนบัสนุนภายในกลุ่มบริษทัฯ 
(Shared Service Center : SSC) จึงจดัท าแผนฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในรูปแบบเดียวกนัทั้งกลุ่มบริษทัฯ 
โดยจดัหลกัสูตรต่างๆ ให้รองรับสมรรถนะหลกัขององคก์รและตามระดบัพนกังาน พนกังานทุกคนจะไดรั้บ
การอบรมในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
ทั้งการพฒันาทกัษะดา้นพฤติกรรม (Soft Skill) และทกัษะดา้นการปฏิบติังาน (Technical Skill) 

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการน ารูปแบบการประเมินผลแบบ Peer-to-Peer และ Cross Department (360 
องศา) มาใช้ในการประเมินพนักงานระดับบงัคบับญัชาข้ึนไป และน าผลการประเมินดังกล่าวมาจัดท า
แผนการพัฒนา  โดยเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู ้น า  (Leadership)  ภายใต้หลักสูตร  Leadership 
Development Program (LDP) หลกัสูตร The Manager หลกัสูตร Growing Great Employee รวมถึงหลกัสูตร
ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรม และทักษะตามต าแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นผูน้ าตนเอง ผูน้ าทีม ผูน้ าองค์กร และยงัเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเติบโตในอนาคต นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัให้พนักงานเขา้รับการพฒันาดา้นการบริหารกิจการ การ
ก ากบัดูแล และการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งภาครัฐและเอกชน อาทิ หลกัสูตรของสถาบนัส่งเสริมการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ตลท. เป็นตน้  
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ส าหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ เนน้การพฒันาทกัษะตามต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหนา้งาน และทกัษะในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ หลกัสูตรการสอบเทียบ
เคร่ืองมือวดัคุณภาพน ้า แรงดนัน ้า ระดบัน ้า และหลกัสูตรการใชง้านเคร่ืองมือวดัคุณภาพน ้า DR900 เป็นตน้  

ทั้งน้ี ยงัมีหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการบริหารความเส่ียงและ
การประเมินความเส่ียงขององคก์ร การวางแผนกลยุทธ์ขององคก์ร การจดัท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan) การสร้างความเขา้ใจมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2005 หลกัสูตรการใช้
งานระบบบริหารโครงการวิศวกรรม หลักสูตรการใช้งานระบบการจัดการวัสดุ หลักสูตร Security 
Awareness and Technology Update หลกัสูตรการใชง้านระบบ Workflow และความรู้เร่ืองระเบียบทรัพยากร
บุคคลและจรรยาบรรณพนกังาน รวมถึงส่งพนกังานในระดบับริหารเขา้ร่วมหลกัสูตร Anti-Corruption - The 
Practical Guide  จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 นอกจากหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบในหน้าท่ีหลกัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายส่งเสริม
การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้กับพนักงานผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ (Operation) และการบริหารจดัการน ้ า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต  
 ในการสร้างความผูกพนัให้กบัพนักงานภายในกลุ่มบริษทัฯ บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม EW Team 
Building : Journey to New Land อยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างการท างานเป็นทีมและพฒันา
ทกัษะเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร และการแข่งขนัในธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน  

จากความส าคญัของการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและยัง่ยืน บริษทัฯ จึงไดบ้รรจุหลกัสูตรในดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานและสภาพแวดลอ้มการท างานใหก้บัพนกังานใหม่อยา่งต่อเน่ืองทุกปี  เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มและการอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบังานความปลอดภยั ดงัน้ี 

1. ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับลูกจา้งทัว่ไปและลูกจา้งท่ีเขา้
ท างานใหม่ 

2. การอนุรักษพ์ลงังาน (ส านกังานกรุงเทพ/ส านกังานระยอง) 
3. Safety Walk Rally 
4. การขบัรถเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ  
นอกจากน้ี ในปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้พิ่มเติมความรู้ดา้นการรับมือกรณีแผน่ดินไหว นอกเหนือจากใหค้วามรู้

เก่ียวกบัสาเหตุและโอกาสเกิดอคัคีภยัใหก้บัพนกังาน และผูเ้ช่าอาคารเป็นประจ าทุกปีอีกดว้ย 
ส าหรับขอ้มูลในการอบรมต่างๆ จะจดัเก็บไวใ้นระบบ Internal Web ของบริษทัฯ เพื่อใหพ้นกังานท่ี

สนใจเขา้ไปศึกษาเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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9. การก ากบัดูแลกจิการ   
 บริษทัฯ จดัใหมี้โครงสร้างกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร 

ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ ในปี 2560 
บริษทัฯ ยงัคงยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนของ ตลท. ฉบบัปี 2555 และหลกัเกณฑ ์
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานใน
การเตรียมความพร้อมสู่การด าเนินการในระดบัภูมิภาค ASEAN  

เม่ือ ก.ล.ต. ประกาศ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบบัใหม่ ในระหวา่งปี 2560   บริษทัฯ 
กไ็ดเ้ร่ิมด าเนินการปรับปรุงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

หลกัปฏิบัติ 1   ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้าง 
   คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 หลกัปฏิบัติ 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
 หลกัปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิผล 
 หลกัปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
 หลกัปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
 หลกัปฏิบัติ 6  ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
 หลกัปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
 หลกัปฏิบัติ 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
 

โดยในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 ไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 ครบทุกขอ้ตามหลกัดงักล่าวแลว้ ยกเวน้แผนการ
สืบทอดต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ในระยะยาว  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าจะจดัท าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ฉบบัใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 ใหแ้ลว้เสร็จ ในปี 2561 

 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร            
ไวต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวน
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นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ตลท.
และ ก.ล.ต. และน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้บทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน (Code of Conduct) ทุกปี เพื่อใชเ้ป็น
พื้นฐานในการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนตอ้งรับทราบและถือปฏิบติั
ใหถู้กตอ้ง โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี รวมทั้งมีภาระหนา้ท่ีในการสอดส่อง แนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัขั้นใหป้ฏิบติังานโดยสอดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวโ้ดยสม ่าเสมอ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าและเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
พนกังาน (Code of Conduct) ไวใ้นรูปแบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางเวบ็ไซต ์ www.eastwater.com และ 
Internal Web ของบริษทัฯ เพื่อใหส้ะดวกต่อการศึกษาท าความเขา้ใจยิง่ข้ึน โดยพนกังานใหม่ทุกคนจะตอ้ง 
ลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจในวนัปฐมนิเทศด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และน าไปปฏิบติัให้สอดคลอ้งต่อไป เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ท่ี
จะตอ้งลงนามรับทราบคู่มือคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเช่นกนั   

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน 3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
สรรหา และ 5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงมีรายช่ือดงัตารางและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 18 รายช่ือคณะกรรมการชุดย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
พจิารณา 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
การลงทุน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

1. พลต ารวจตรีวิชยั สังขป์ระไพ ประธาน กรรมการ - - - 

2. นายชยัพฒัน์ สหสักลุ - - - กรรมการ ประธาน 

3. นายสุรชยั  ขนัอาสา1 - - กรรมการ ประธาน - 

4. นายชนินทร์  ทินนโชติ กรรมการ ประธาน - - - 

5. นายโอฬาร  วงศสุ์รพิเชษฐ์2 - - ประธาน กรรมการ - 

6. นางธชัดา จิตมหาวงศ ์ กรรมการ กรรมการ - - - 

7. นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร - - กรรมการ - กรรมการ 

8. พนัเอกเปรมจิรัสย ์ ธนไทยภกัดี - กรรมการ กรรมการ - - 

http://www.eastwater.com/
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
พจิารณา 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
การลงทุน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

9. นายจิรายทุธ  รุ่งศรีทอง - - - กรรมการ กรรมการ 

หมายเหตุ 1. นายสุรชยั ขนัอาสา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการลงทุน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
     เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560  
2. นายโอฬาร วงศสุ์รพิเชษฐ ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน 
    เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560  

 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละผลการด าเนินงานตามกฎบัตรและผลการด าเนินงาน 

ดังนี ้ 
1)  ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน 

1.1 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
1.2 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบการรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
1.3 สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน

และการควบคุมภายใน 
2) ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 

2.1  สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  

2.2 พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และหารือกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบันโยบาย
การประเมิน และการบริหารความเส่ียง 

2.3  พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย เพื่อให้ความมั่นใจต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ว่ากิจกรรมต่างๆ ไดมี้การควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม
กระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2.4 สอบทานการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะในรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ท่ีไดรั้บจาก
ฝ่ายตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน โดยมุ่งใหก้ารปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนใน
กระบวนการปฏิบติังานมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

3) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และจรรยาบรรณ 
3.1  สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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3.2 พิจารณาให้เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกรณีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ  
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

3.3 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

4) ด้านการก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน 
  ผูต้รวจสอบบญัชี 

 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส และ/
หรือ ผลการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และการหารือเก่ียวกบัปัญหา/อุปสรรคท่ีอาจพบจาก
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยควรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังาน และพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี 

ผูต้รวจสอบภายใน 
 ประกนัความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีสายการ

บงัคบับญัชาตรงต่อฝ่ายตรวจสอบ  
 สอบทานกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ก ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบใหป้ฏิบติังานตาม 
ก. แผนการตรวจสอบประจ าปี ท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
ข. มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  

5) ด้านการรายงาน 
 5.1 ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบ และ/หรือ เพื่อพิจารณา โดยสม ่าเสมอ เป็นระยะ 
5.2 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้ง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง
นอ้ยดงัน้ี 
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ 

บริษทัฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชุม และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็น หรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter)  
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ี และความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
5.3 สอบทานและให้ความเห็นต่อแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากการ

ประเมินของฝ่ายบริหาร 
5.4 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระท าดงัต่อไปน้ี  ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อ 
ก.ล.ต. หรือ ตลท. 

6) ด้านอ่ืน ๆ 
6.1 ใหค้วามเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตกลงเขา้ท ารายการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตามท่ี ตลท.ก าหนด 
6.2  ปฏิบัติภารกิจ อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และค าสัง่นั้นตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
6.3  สอบทาน/ประเมินความเหมาะสม และเป็นปัจจุบนัของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อสรุปน าเสนอความเห็นยงัคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง และอนุมติัใชก้ฎบตัรดงักล่าว หรือขออนุมติัคงใชก้ฎบตัรฉบบัเดิมต่อเน่ืองอีก 1 ปี 

6.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี (Self- Assessment) เพื่อสรุป
น าผลการประเมินตนเอง เสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6.5 สอบทานและก ากบัดูแลกระบวนการในการรับเร่ืองร้องเรียนโดยฝ่ายบริหาร   
6.6 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และ/หรือ ท่ีจะก าหนดข้ึนเพิม่เติมในอนาคต        

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีกรรมการตรวจสอบ 3 คน และท่ีปรึกษาฯ 1 คน ซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีนางธชัดา จิตมหาวงศ ์เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีผลการด าเนินงาน ดงัรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 
ซ่ึงเปิดเผยอยูใ่นแบบแสดงรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 98 

 
2 คณะกรรมการการลงทุน มีขอบเขตอ านาจหน้าทีต่ามกฎบัตรและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการลงทุนท่ีจะน าเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตามท่ีประธานกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

2) ติดตามความคืบหน้าการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารดา้นการลงทุนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ มอบหมาย 

3) ใหค้  าปรึกษาหรือเสนอแนะเก่ียวกบัการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ 
4) มีอ านาจอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเก่ียวกบัการลงทุนตามระเบียบบริษทัฯ ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งภายใน

วงเงินท่ีก าหนด 
5) แต่งตั้งคณะท างานและอนุมติัค่าตอบแทน (ถา้มี) ไดต้ามความเหมาะสม 
6) มีอ านาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
7) รายงานผลการปฏิบติังานยงัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่ชักช้า หรือในเดือนท่ีมีการอนุมติัการ

จดัซ้ือจดัจา้งดงักล่าว หรือในเดือนถดัไป 
8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารและ
การลงทุน ออกจากหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร โดยเปล่ียนช่ือเป็นคณะกรรมการการลงทุน รวมทั้งปรับปรุงและ
ทบทวนกฎบตัร เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการลงทุนใหช้ดัเจน คณะกรรมการการ
ลงทุนมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 10 คร้ัง สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

1.พิจารณากลัน่กรองแผนกลยทุธ์ ปี 2560-2562 ท่ีส าคญัประกอบดว้ย  
1.1 กลยุทธ์การบริหารจดัการน ้ าตน้ทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยเช่ือมโยงกบัการบริหาร

ความเส่ียงของบริษทัฯ  เพื่อให้มีการวางแผนการพฒันาและปรับปรุงระบบท่อส่งน ้ า ทั้ งในดา้น
ปริมาณท่ีเพียงพอ คุณภาพท่ีเหมาะสม มีการจ่ายน ้ าอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ต้นทุนและราคาท่ี
สมเหตุสมผล นอกจากนั้นยงัเสนอแนะให้มีการจดัหาแหล่งน ้ าส ารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการ 
EEC และกรณีภยัแลง้ 
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1.2 กลยุทธ์การปรับปรุงบริหารจดัการโครงการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ ไดเ้สนอแนะให้
ฝ่ายบริหารจดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาวางระบบบริหารจดัการโครงการ เพื่อทบทวนขั้นตอน
การศึกษาความเหมาะสม การส ารวจออกแบบ การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารสัญญา และการควบคุม
การก่อสร้างเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั ป้องกนัปัญหากบัผูรั้บจา้ง และลดกรณีพิพาท ทั้งน้ีใหศึ้กษาถึง
วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ จากบริษทัท่ีมีการบริหารโครงการแบบเดียวกนั เพื่อน าแนวทางมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ  ดว้ย 

1.3  ปรับแผนพฒันาธุรกิจปี 2560-2561 ใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ 
ซ่ึงมุ่งเนน้การใหบ้ริการน ้าแบบครบวงจรภายในประเทศ และการขยายธุรกิจใน EEC  
2. ติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานและการบริหารสัญญาโครงการลงทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ 

ในรอบปี 2560 จ  านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างท่อส่งน ้ าดิบอ่างฯ ประแสร์-อ่างฯ หนองปลาไหล 
โครงการพฒันาสระเก็บน ้ าดิบทบัมา โครงการก่อสร้าง Regulating Well ท่อส่งน ้ า บางปะกง-บางพระ-ชลบุรี 
โครงการระบบสูบน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าเอกชน จงัหวดัชลบุรี และ โครงการก่อสร้างท่อส่งน ้ าดิบหนองปลา
ไหล-หนองคอ้ เส้นท่ี 2 ก่อนเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ  

3.ให้ค  าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการด าเนินโครงการลงทุนดว้ยความระมดัระวงั ทบทวนการข้ึน
ทะเบียนคู่คา้ ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การคดัเลือกผูรั้บจา้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความเป็น
ธรรมใหแ้ก่บริษทัฯ และผูรั้บจา้ง ตลอดจนปรับปรุงระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัการ
บริหารงานแบบเอกชน 

4. พิจารณาอนุมติัจดัจา้งผูรั้บจา้งในโครงการลงทุนตามอ านาจด าเนินการภายในองคก์ร ไดแ้ก่ งาน
ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน ้ าจากแม่น ้ าบางปะกง เพื่อเพิ่มน ้ าตน้ทุนภายในพื้นท่ีฉะเชิงเทรา
และชลบุรีอีกทั้งช่วยลดการพึ่งพาน ้าตน้ทุนจากพื้นท่ีระยอง นอกจากน้ียงัสามารถลดค่าไฟฟ้าในการสูบส่งน ้ า  
อีกดว้ย  

5. มอบหมายใหฝ่้ายบริหารรายงานสถานการณ์น ้ าในพื้นท่ีปฏิบติัการช่วงฤดูแลง้ และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขโดยเร่งรัดโครงการท่ีช่วยเพิ่มปริมาณน ้ าตน้ทุน รวมถึงให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงการจัดท าแผน
หลักการพฒันาแหล่งน ้ าและระบบท่อส่งน ้ าพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก (ทบทวนปี 2560) เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาโครงการลงทุนในอนาคตต่อไป 

6. กลัน่กรองโครงการลงทุน และรายงานผลการปฏิบติังานยงัคณะกรรมการบริษทัฯ รวมจ านวน 7
คร้ัง 
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3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา มีขอบเขตอ านาจหน้าทีต่ามกฎบัตรและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ดา้นธรรมาภิบาล 

1.1) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คู่มือคณะกรรมการบริษทัฯ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. พร้อมทั้งน าเสนอยงั
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

1.2) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือคณะกรรมการบริษทัฯ และ
จรรยาบรรณพนักงานให้เป็นปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยเปรียบเทียบกบั
กฎหมาย แนวทางปฏิบติัของสากลและบริษทัชั้นน า รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสถาบนัต่าง ๆ พร้อม
ทั้งน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติัการปรับปรุง 

1.3) มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดียงั
กรรมการและพนกังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังาน  

1.4) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเชิญฝ่ายบริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง หรือส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งได ้

1.5)  สอดส่องดูแลใหมี้การน าไปปฏิบติัทั้งท่ีบงัคบัโดยกฎหมายและท่ีไม่ใช่กฎหมาย 
1.6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
2) ดา้นการสรรหา 

2.1) สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
รวมถึงพิจารณาถึงความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ และความช านาญ เพื่อน าเสนอยงั
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) คณะกรรมการบริษทัฯ   
(2) คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ  
(3) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ  
(4) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 
(5) กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
(6) ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัในเครือ  

2.2)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งตามขอ้ (1) – (5) และน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาแต่งตั้ง 

2.3)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งตามขอ้ (6) และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัในเครือ
พิจารณาแต่งตั้ง  
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2.4) พิจารณาน าเสนอโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ องคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  

2.5) ก ากบัดูแลและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งบุคลากรระดบัผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ  

3) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการปฏิบติังาน หรือรายงานอ่ืนใดท่ีไดข้อ้สรุปชดัเจน หรือเห็นว่า
คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

4) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีครบถว้นตามกฎบตัรอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงั และไดจ้ดัประชุมเพื่อพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ก่อนน าเสนอยงัคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  13 คร้ัง โดยสรุปประเดน็ท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

1. ทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ และคู่มือคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพจิารณา
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต.  

2. ทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานประจ าปี 2560 โดยเพิ่มเติมการพิจารณาความดี
ความชอบแก่พนกังานท่ีแจง้เบาะแสอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  

3. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา โดยปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

4. อนุมติัแผนกิจกรรมดา้นธรรมาภิบาลของบริษทัฯ และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีส าคญัไดแ้ก่  
การทบทวนนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ การอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงทุกคน ในหลกัสูตร Anti-
Corruption: The Practical Guide (ACPG) ของ IOD การทดสอบความรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของพนกังาน การประชาสัมพนัธ์เพื่อการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ การรวบรวมและติดตามการแจง้
เบาะแสจากผูร้้องเรียน การจดักิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมทางศาสนา การจดัท าโครงการส่งเสริม
คนดี EWGและการจดัสมันาคู่คา้เพื่อการเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นทุจริต (CAC) เป็นตน้ 

5. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประจ าปี 2560 โดยเพิ่มเติมหวัขอ้ ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ ต่อค าถามในแบบประเมินฯ เพื่อใชใ้นการ
ปรับปรุงการจดัท าแบบประเมินฯ ในปีต่อไป 

6. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอน เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ทกัษะหลากหลาย  รวมทั้งพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาด จากการวิเคราะห์ Board Skill Matrix 

7. น าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ในการมอบหมายผูบ้ริหารจากบริษทัฯ เป็นกรรมการบริษทั UU 
เพื่อใหมี้ความเช่ือมโยงนโยบายในการบริหารจากบริษทัแม่ไปยงับริษทัลูก 
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8. พิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่งบุคลากรระดบัผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื่อด ารงต าแหน่งรอง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ โดยใช้หลกัเกณฑ์การสรรหา
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

9. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมจ านวน 11 คร้ัง 
 

4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขตอ านาจหน้าทีต่ามกฎบัตรและผลการด าเนินงาน ดังนี ้
1) เห็นชอบและน าเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบ 

โดยครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติังาน 
ความเส่ียงดา้นการลงทุน ความเส่ียงดา้นการตลาด ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ และความ
เส่ียงดา้นการป้องกนัการเกิดทุจริตและคอร์รัปชนั 
  2) พิจารณามาตรการประเมินความเส่ียงและอนุมัติแผนบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ (Risk 
Management Plan: RMP) ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะมีองคป์ระกอบ 
ของการวิเคราะห์ ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และ
รายงานยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบต่อไป 

3) ก ากบัดูแล ทบทวน และติดตาม RMP พร้อมใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบั
นโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการบริหารความเส่ียงไดน้ าไปปฏิบติัอย่างเหมาะสมและ
สามารถบริหารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดค้รบถว้น 

4) พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และความ
เบ่ียงเบนของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้ององคก์ร (Risk Tolerance)   

5) พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขคู่มือบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่อทราบ (ถา้มี) 

6) น าเสนอแผนบริหารความเส่ียง (RMP) ประจ าปี และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานตามแผน RMP ของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร 7 คร้ัง สรุปผลการ

ด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. คณะกรรมการเสนอให้ฝ่ายบริหารจดัประชุมเชิงปฏิบตัรการ (Workshop) เพื่อทบทวนนโยบาย

และแนวทางการประเมินความเส่ียง ตลอดจนสนับสนุนให้บริษทัฯ เชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความรู้
เก่ียวกบั Enterprise Risk Management (ERM) และประเมินความเส่ียงตามประเภทต่างๆ ตามแนวทางของ 
ตลท. และ COSO ERM (The Committee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management) ทั้งน้ี 
ฝ่ายบริหารไดน้ าผลการจดั Workshop เสนอยงัคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาให้ความเห็น
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เพิ่มเติมและก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียงในภาพรวม ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อทราบ  

2. คณะกรรมการไดอ้นุมติัแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2560 และไดน้ าผลการบริหารความเส่ียง
ไปเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และการประเมินผลการด าเนินงาน (KPIs)  

3. ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีส าคญั เช่น การพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร และใหเ้พิ่มเติมมาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ านาจ (Check and Balance) เป็นตน้   

4. คณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนคู่มือบริหารความเส่ียง โดยเห็นชอบให้ใชก้รอบการบริหาร
ความเส่ียงของ ตลท. เป็นคู่มือในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

5. น าเสนอแผนบริหารความเส่ียง (RMP) ประจ าปี และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานตามแผน RMP ของบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส จ านวน 4 คร้ัง 
 
5 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจหน้าทีต่ามกฎบัตรและผลการด าเนินงาน ดังนี ้

1) การประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
1.1) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ

แนวนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ และภารกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมาย และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

1.2) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะ
แนวทาง และมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการด าเนินกิจการของ
บริษทัฯ และเสนอผลฯ ณ ส้ินปี ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติั 

1.3) ทบทวนและ/หรือเสนอความเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ (Corporate KPIs) ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ และแนวนโยบายท่ีอาจปรับปรุง
เปล่ียนแปลงของบริษทัฯ 

1.4) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เพื่อ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนประจ าปีใหเ้หมาะสมกบัความรับผดิชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ น าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมาย โดยมี
แนวฏิบติัดงัน้ี 
 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ ประสบการณ์ 

ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาท และความรับผดิชอบ 
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 ควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะท้อนถึง
ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทน
ดว้ย 

1.5) พิจารณาอนุมติัการปรับปรุง แกไ้ข และทบทวนคู่มือเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานของ

บริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบ (ถา้มี) 

2) การพิจารณาค่าตอบแทน 
2.1) พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ เพื่อ

น าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัในเบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัโดยมี
แนวปฏิบติัดงัน้ี 
 ก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินให้มีความ

เหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี (เช่น ค่าตอบประจ าเบ้ียประชุม) และค่าตอบแทนตาม
ผลด าเนินงานของบริษทัฯ (เช่น โบนสั) โดยควรเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อ
หุน้  

 ก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงปัจจยั ดงัน้ี 1) แนวปฏิบติัใน
อุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ 5) ผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการ โดยก าหนดใหมี้ระดบัท่ีเหมาะสม เพียงพอ เป็นธรรม สามารถจูงใจ
และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้ทั้งน้ี ควรสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและ
ตอ้งไม่สูงเกินไปจนท าใหก้รรมการขาดความเป็นอิสระ 

 ก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้ งค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม และ
ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น โบนสั  เป็นตน้ 

2.2)  ก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่ เพื่อน าเสนอยัง 
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

2.3)  พิจารณากรอบนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตวัเงิน และมิใช่          
ตวัเงินของ 

(1) คณะกรรมการบริษทัในเครือ  
(2) คณะกรรมการชุดยอ่ยบริษทัในเครือ 
(3) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ   
(4) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุดยอ่ยบริษทัฯ  
(5) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการของบริษทัในเครือ  
(6) กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  



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

63 
 

(7) ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัในเครือ  
  และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัในเครือเพื่อ
ด าเนินการตามมติต่อไป 

2.4)  พิจารณากรอบอตัราโบนสัและอตัราการข้ึนเงินเดือนประจ าปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริษทัฯ  

3)  รายงานผลการด าเนินงานยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผน
Corporate  KPIs ของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   

4) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และการพิจารณาค่าตอบแทนโดยครบถว้นแลว้ โดยมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง  

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาในการกลัน่กรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 1 คน คือกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 11 คน บริษทัฯ มีกรรมการ
อิสระ 8 คน (โดยรวมกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิง 1 คน) ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนบัสนุนนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น หรือคดัคา้นแนวทางท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซ่ึงอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กลุ่มต่างๆ ดูแลใหบ้ริษทัฯ ก าหนดและเปิดเผยนโยบายดา้นการดูแลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อใหม้ัน่ใจ
ไดว้า่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

1. กรรมการอสิระ 
บริษทัฯ ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไวใ้นคู่มือคณะกรรมการบริษทัฯ และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทั โดยสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เช่น การก าหนดจ านวน
หุน้ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยท่ีกรรมการอิสระหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระสามารถถือได ้การ
ก าหนดให้กรรมการอิสระต้องไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู ้ให้บริการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย และไม่มีคุณสมบติัท่ีไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถ
ใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นตน้  

ในกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ ฝ่ายบริหารจะประสานกบัผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอทราบประวติั
และตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้ หากคุณสมบติัผา่นเกณฑจึ์งจะน าเสนอยงัคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
สรรหาเพื่อพิจารณากลัน่กรองและเห็นชอบคุณสมบติัในเบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
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ซ่ึงในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมาไม่มีกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทัฯ  

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอ่ืนๆ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้ งต่อไป ทั้ งน้ีในการสรรหากรรมการ ได้ค  านึงถึง
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ มีภาวะการเป็นผูน้ า 
วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส รวมทั้ง มีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดงัน้ี 
1) บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอการ

เลือกตั้งในการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ของทุกปี ผูถื้อหุน้
ทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา จะพิจารณากลั่นกรองรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และจากท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ (ถา้มี) เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้  

3) คณะกรรมการบริษทัฯ  ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย พิจารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ
บริษทัฯ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเขา้รับการเลือกตั้งในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ต่อไป                     

4) ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผูถื้อหุ้น
มีสิทธิเลือกตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได ้ 

5) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุม
ลงคะแนนเสียงเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาดเพื่อให้ไดจ้  านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ัง
นั้น 
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6) กรณีกรรมการลาออกหรือต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และสรรหา จะสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง
ในท่ีประชุมกรรมการอนุมติั โดยมีมติไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่
 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง  
ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหาผูบ้ริหาร

ระดบัสูงตามแนวทางเดียวกบัการสรรหากรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ โดยบริษทัฯ ไดส้รรหาและแต่งตั้งผูท่ี้จะ
เขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร หากมีคุณสมบติัผ่านเกณฑ์จึงน าเสนอยงั
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณากลัน่กรองและเห็นชอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบ 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหายงัมีหนา้ท่ีในการสรรหาผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือด้วย โดยจะพิจารณาจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงมีความรู้ และประสบการณ์ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัในเครือเพื่อน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่ง  
 
การปฐมนิเทศกรรมการ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่ระหว่างปี 2560 จ านวน 4 คน เพื่อ
รับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง เก่ียวกบัความเป็นมา ลกัษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อาทิ โครงสร้างผูถื้อ
หุ้น โครงสร้างองค์กร ผลการด าเนินงาน และโครงการก่อสร้างท่ีส าคญัของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่  
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัเตรียมเอกสารส าคญัซ่ึงประกอบดว้ย ก าหนดการประชุมล่วงหน้า คู่มือ
คณะกรรมการบริษทัฯ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2560 ท่ีจดัท าโดย 
ก.ล.ต. กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีผ่านมา เพื่อให้
กรรมการมีความเขา้ใจในระเบียบวาระท่ีสืบเน่ืองไดโ้ดยเร็ว นอกจากน้ียงัจดัใหมี้การดูงานนอกสถานท่ี (Site 
Visit) ตามความประสงคข์องกรรมการ  
 

การพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ   
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงนอกจากกรรมการ
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ส่วนใหญ่จะเขา้รับการอบรมกบั IOD แลว้ ยงัคงเขา้รับการอบรมกบัสถาบนัอ่ืนๆ ในหลกัสูตรต่างๆ เช่น 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎระเบียบ การปฏิบติัหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกลยทุธ์องคก์ร การบริหารความ
เส่ียง การควบคุมภายในและการจดัท ารายงานทางการเงิน เป็นตน้ ตลอดจนเขา้ร่วมรับฟังผลการด าเนินงาน
การบริหารจดัการน ้าของศูนยป์ฏิบติัการน ้า 4 ภูมิภาค และทิศทางการบริหารจดัการน ้าของประเทศไทย  

นอกจากน้ีมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร
อ่ืน อาทิ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงท าใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์เพื่อน ามาประยกุตใ์ช้
กบัธุรกิจของบริษทัฯ ในการพฒันาองคก์รต่อไป รายละเอียดอบรมในหลกัสูตรท่ีส าคญัมีรายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 19 และ 20 
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ตารางที ่19 การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดงันี ้

รายช่ือ
กรรมการ/
หลกัสูตร
อบรม 

นา
ยอ

มร
  เล

าห
มน

ตรี
 

ดร
.วรี

พง
ศ์ 
 ไช

ยเพ
ิม่ 

พล
ต า
รว
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รีว
ชิัย

  สั
งข์
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พ 

ดร
.ชั
ยพ

ฒัน์
  ส
หัส

กลุ
 

นา
ยสุ

รชั
ย  
ขัน

อา
สา

 

ดร
.ช
นิน

ทร์
  ท

ินน
โช
ติ 

นา
ยโ
อฬ

าร
  ว
งศ์
สุร

พเิ
ชฐ

ษ์ 

นา
งธั
ชด

า  
จิต

มห
าว
งศ์

 

นา
ยไ
พบู

ลย์
  ศิ
ริภ

าณุ
เส
ถีย

ร 

พนั
เอก

เป
รม

จิรั
สย์

  ธ
นไ
ทย

ภัก
ด ี

นา
ยก

ฤษ
ฎา
  ศั
งข
มณ

 ี

นา
ยจิ
รา
ยุท

ธ  
รุ่ง
ศรี

ทอ
ง 

AACP1 18/2015 - - - - 18/2015 - 18/2015 - - - - 

ACP2 - - - - - - - - 28/2009 - - - 

BMD3 - - - - - 5/2017 - - - - - - 

CGI4 - - - - - - - - 5/2015 - - - 

DAP5 114/2015 - - - - 114/2015 - 114/2015 - - - - 

DCP6 208/2015 161/2012 224/2016 21/2002 205/2017 201/2015 230/2016 208/2015 105/2008 - - 60/200
5 

FSD7 27/2015 - - - - - - 27/2015 - - - - 

ELP8 - - - - 10/2017 - - 10/2017 - - - - 

HRP9 - - - - - - - - 4/2013 - - - 

ITG10 - - - - - 2/2016 - - - - - - 

RCC11 - - 21/2016 - - - - - - - - - 

RCL12 4/2016 - - - - 1/2015 - 4/2016 - - - - 

RMP13 - - 6/2015 - - - - - - - - - 

RNG14 - - 8/2016 - - - - - - - - - 

SFE15 - - - - - - - 30/2017 13/2011 - - - 

หมายเหตุ 1. AACP :  Advanced Audit Committee Program  8. ELP : Ethical Leadership Program 
2. ACP :   Audit Committee Program    9. HRP :  How to Develop a Risk Management Plan  
3. BMD : Board that Make a Difference    10. ITG :  Driving Company Success with IT Governance 
4. CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  11. RCC :  Role of the Compensation Committee  
5. DAP :   Director Accreditation Program    12. RCL :  Risk Management Program for Corporate Leader  
6. DCP :   Director Certification  Program    13. RMP : Risk Management Committee Program 
7. FSD :  Financial Statement for Director    14. RNG :   Role of the Nomination & Governance Committee 

      15. SFE :   Successful Formulation & Execution the Strategy 
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ตารางที่ 20 การเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลกัสูตรต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560  

รายช่ือ หลกัสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา 

ดร.ชัยพฒัน์  สหัสกลุ 

 National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” (IOD) 

 IOD Breakfast Talk 3/2017 “Corporate disclosures: what are investors looking for beyond 

financial measures?” (IOD) 

รศ.ดร.ชนินทร์  ทนินโชติ 

 วชิาการและเผยแพร่ผลงานสถาบนัน ้าเพ่ือความยัง่ยนืประจ าปี 2560 (สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย) 

 ความรับผดิทางอาญาของกรรมการและผูแ้ทนนิติบุคคล : กฎหมายใหม่ดีกวา่เดิมจริงหรือ? 

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

 บทบาทของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในการลดความเส่ียงองคก์รดา้นภยัไซเบอร์ 

ความทา้ทายและทางออก (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

 Chairman Dinner (IOD) 

 Thailand’s 8th National Conference on Collective Action against Corruption 

“Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society” (IOD) 

 โอกาส ความทา้ทาย : EEC เพ่ืออนาคตประเทศไทย (สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 

นางธัชดา  จิตมหาวงศ์ 

 วชิาการและเผยแพร่ผลงานสถาบนัน ้าเพ่ือความยัง่ยนืประจ าปี 2560 (สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย) 

 AC HOT UPDATE (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 

 Audit Committee Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight” (IOD) 

 Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance (IOD) 

นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร  โอกาส ความทา้ทาย : EEC เพ่ืออนาคตประเทศไทย (สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 
 การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (Business Revolution and Innovation Network: 

BRAIN) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทในเครือ 
  คณะกรรมการบริษทัฯ มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผดิชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัในเครือ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ โดยการแต่งตั้งผูบ้ริหาร
ระดับสูงของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครือ เพื่อร่วมบริหารจดัการ ทั้งในระดับ
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นโยบายและระดบัปฏิบติัการ ทั้งน้ีการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารงานบริษทัในเครือไว ้สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

(1) นโยบายการลงทุน 
  1) บริษทัในเครือตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษทัฯ 

และผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการ
เงินใหมี้สภาวะมัน่คงเพื่อประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ละความเจริญเติบโตเป็นส าคญั 

  2)  เ ม่ือคณะกรรมการบริษัท ในเครือได้พิจารณาอนุมัติการด า เ นินธุรกิจแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัในเครือตอ้งแจง้ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบทุกคร้ัง 

  3) หากบริษทัในเครือมีการท าธุรกิจมีลกัษณะท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการ
ไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการส าคญัอ่ืนใด เช่น การอนุมติัการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิก
บริษทัในเครือเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัในเครือ 
ตอ้งให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัการท ารายการก่อน ทั้งน้ี การลงทุนหลกัท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในเครือ โดยมีผูแ้ทนของบริษทัฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา
โครงการดงักล่าว ก่อนจะน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาต่อไป   

  4) บริษทัในเครือตอ้งรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานของธุรกิจท่ีส าคญั 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รวมถึงแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือ
ปรับปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจของบริษทัยอ่ยมีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 
  1) บริษทัฯจะแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพื่อร่วมบริหารจดัการบริษทัในเครือ 

ทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยมีการบริหารธุรกิจท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจหลกั ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเช่ือมโยงในดา้นนโยบายและ
กลยทุธ์รวมทั้งสร้างผลก าไรใหก้บับริษทัยอ่ยในอนาคต  

   2) การควบคุมภายในบริษทัในเครือตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและ
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของ 
ฝ่ายตรวจสอบใหท้นัท่วงที และหมัน่ทบทวนระบบการท างานเพื่อควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้นอกจากนั้นการก าหนดระเบียบพนักงานและระเบียบการจดัหาพสัดุตอ้งด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว คล่องตวัและมีมาตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติังานตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาวงเงินการ
บริหารงานบุคคลและสวสัดิสงเคราะห์พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ
พนกังาน โดยใหส้อดคลอ้งและเป็นอตัราส่วนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในเครือ 
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(3) นโยบายทางการเงินและบญัชีต่อบริษทัในเครือ 
  1) ดา้นการจดัการและบริหารการเงิน 

1.1 การจดัหาแหล่งเงินกู ้บริษทัในเครือตอ้งแจง้ขอ้มูลความตอ้งการเงินกู ้โดยแสดงท่ีมา
ของความตอ้งการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและบญัชีของบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 6 
เดือน ก่อนการเร่ิมด าเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินกูท่ี้มี
ขอ้เสนอท่ีเหมาะสม 

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลา
บญัชี   เวน้แต่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะตอ้งน าเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใชแ้ทน 

1.3 การด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามเง่ือนไขสัญญากูย้ืมเงินจะตอ้งด าเนินการ
อยา่งเคร่งครัดและแจง้ขอ้มูลใหฝ่้ายการเงินและบญัชีของบริษทัฯ ทราบเป็นรายเดือน 

              2) ดา้นการงบประมาณ 
        2.1 การท างบประมาณลงทุนและด าเนินการตอ้งเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่

ละบริษทัฯท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบงบประมาณของบริษทัฯ  
      2.2 การจดัท าและทบทวนงบประมาณตอ้งด าเนินการตามกรอบเวลาและจดัส่งขอ้มูลให้

สอดคลอ้งกบัการด าเนินการของบริษทัฯ  
      2.3 จดัให้มีการติดตามและประเมินผลการใชง้บประมาณ ทั้งดา้นลงทุนและด าเนินการ

อยา่งเหมาะสม 
             3) ดา้นการบญัชี 

       3.1 การจดัท าบญัชีตอ้งเป็นไปตามนโยบายการบญัชีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ของประเทศไทย และภายใตก้ฎเกณฑก์ารเป็นบริษทัในเครือของบริษทัฯซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน ตลท. 

       3.2 การส่งงบการเงินใหบ้ริษทัฯท างบการเงินรวม ตอ้งผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของกลุ่มบริษทัฯท่ีรับการแต่งตั้งตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และผา่นการอนุมติัโดย
มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแลว้  

       3.3 การส่งงบการเงินให้บริษทัฯ ท างบการเงินรวมตอ้งด าเนินการตามระยะเวลาท่ี              
ฝ่ายการเงินและบญัชีของบริษทัฯ แจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยทราบในแต่ละไตรมาส 

        3.4 การจดัท าบญัชีของบริษทัย่อยตอ้งใช้ผงับญัชีในระบบบญัชีแยกประเภทและ 
Software บญัชีระบบเดียวกบัของบริษทัฯ 

    4) ดา้นการภาษี 
           4.1 การจดัท าและน าส่งภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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           4.2 ในกรณีท่ีมีประเด็นความเส่ียงทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัให้บริษทัย่อยแจง้ขอ้มูลให ้   
ฝ่ายการเงินและบญัชีของบริษทัฯ ทราบโดยทนัทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหนา้ของการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ารายไตรมาส 

           4.3 บริษทัฯ มีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและบญัชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้
บริษทัฯ ช าระภาษีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษี
อยา่งต่อเน่ือง 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้นอ่ืน (shareholders’ agreement)          
ในการบริหารจดัการบริษทัในเครือ และบริษทัฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company)    
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
   บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน โดยระบุไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการ    
ท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

(1) นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน  
 ห้ามผูบ้ริหาร พนกังานประจ าของบริษทัฯ รวมทั้งบุพการี ผูสื้บสันดาน ผูรั้บบุตรบุญธรรม 

พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพี่นอ้งร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามี
ภริยาของบุคคลดงักล่าว น าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
ประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อเกง็ก าไรหรือสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บับุคคลใดกลุ่มหน่ึง 

(2) นโยบายเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
 ผูบ้ริหารและพนกังานประจ าของบริษทัฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดงักล่าว งดการซ้ือ ขาย หรือโอนหุน้บริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงิน
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วนัหลงัการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนไดมี้ระยะเวลาท่ีเพียงพอในการเขา้ถึงและท าความ
เขา้ใจในสาระส าคญัของขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ หรืองบการเงินท่ีเปิดเผยไดต่้อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเสร็จส้ินแลว้ 

(3) นโยบายเก่ียวกบัขอ้มูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  
  ผูท่ี้ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนกังานผูรั้บจา้ง

ของกลุ่มบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ มีหนา้ท่ีตอ้งยอมรับพนัธะผกูพนัตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีตอ้ง
ไม่เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็นความลบัหรือความลบัทางการคา้นั้นๆ  
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 3 ลา้นบาท โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษทัฯ 1.1 ลา้นบาท บริษทัฯ 
จ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน (Out of package expense) ให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่เกินร้อยละ 2 
ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
  บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงได้แก่ ค่าท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
จ านวนเงิน 150,000 บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปี
บญัชีท่ีผ่านมา มีจ านวนเงินรวมประมาณ 362,600 บาท (ประกอบดว้ยค่าท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย จ านวน 
350,000 บาท และค่าบริการแปลเอกสาร จ านวน 12,600 บาท) 
 
 9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
 บริษทัฯ ได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสม เก่ียวกบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองคก์รส าหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร  พนกังาน ตลอดจนคู่คา้ของบริษทัฯ ไวใ้นนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร ซ่ึงมีการทบทวนทุกปีและเผยแพร่แก่ผูบ้ริหาร พนกังาน ให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รายละเอียดนโยบายฯ สามารถดูไดท่ี้ http://eastwth.listedcompany.com/anti_corruption.html  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่ื้อสารไปยงับริษทัยอ่ยขอความร่วมมือใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และยงัไดจ้ดักิจกรรมสัมมนาเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูบ้ริหาร พนกังาน และคู่คา้ ของบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือตระหนกัถึงความส าคญัของการการก ากบัดูแลกิจการและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
ภายในองคก์ร ดงัน้ี  
   1) กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ไดส่ื้อสารนโยบายและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กิจกรรมต่างๆ แก่ผูบ้ริหาร พนกังานกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่  กิจกรรม EWG Sport Day และ CEO พบพนกังาน  
   2) สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัประชุม Workshop เพื่อจดัท า
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ปี 2560-2561 ซ่ึงได้ก าหนดให้การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance) เป็นกลยทุธ์ของบริษทัฯ ดว้ย 
   3) กนัยายน 2560 พนกังานเขา้ร่วมงานเสวนาวิชาการเน่ืองในวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 2560 ภายใต้
หวัขอ้ “รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชัน่เก่า ?” จดัโดยองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย)  
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       4) พฤศจิกายน 2560 แผนกจดัซ้ือจดัจา้งจดัอบรมผูค้า้และผูเ้ช่าเร่ือง “ต่อตา้นคอร์รัปชัน่แลว้ดี
อยา่งไร” เพื่อให้ผูค้า้ ผูเ้ช่า และพนกังานซ่ึงเป็นตวัแทนจากทุกฝ่ายของกลุ่มบริษทัฯ ทราบนโยบายบริษทัฯ 
เก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และแนะน าการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต 
   5) พฤศจิกายน 2560 ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัฯ เขา้ร่วมสัมมนาประจ าปีในงาน Thailand’s 
8th National Conference on Collective Action Against Corruption ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ในหวัขอ้ “Bright Spots : Shine a light of hope on corrupt-less 
society” 
   6) ธนัวาคม 2560 จดัใหผู้บ้ริหารและพนกังานจดัท าแบบทดสอบดา้น CG และ Anti-Corruption 
เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจดา้น CG และ Anti-Corruption เพื่อน าผลมาปรับปรุงการเผยแพร่ความรู้และ
แนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในปีต่อไป  
  อน่ึง ตามท่ีบริษทัฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต ในปี 2558 ซ่ึงจะหมดอายใุนปี 2561 ในปี 2560 บริษทัฯ จึงอยูร่ะหว่างเตรียมด าเนินการต่อ
อายกุารรับรอง 
   นอกจากน้ีบริษทัฯ อยูใ่นระหว่างปรับปรุงหลกั CG ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีฉบบัปี 2560 ของ ก.ล.ต.  เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว พนกังานใหม่
จะไดรั้บความรู้ดงักล่าวในการปฐมนิเทศ และการจดัท าแบบทดสอบไปพร้อมกบัความรู้เก่ียวกบัธุรกิจบริษทั
ฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.eastwater.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eastwater.com/
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
บริษทัฯ มีความตระหนกัและยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

และรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและให้ความส าคญักบัการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีไดก้ าหนดหลกัการตลอดจนแนว
ปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยก าหนดตวัอย่างแนวปฏิบติัให้พนักงาน
ท างานด้วยความใส่ใจในมาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัให้มีคณะท างานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ และผูรั้บผิดชอบพลงังาน ซ่ึงจะเป็นผูก้  าหนด
แผนงานและติดตามก ากบัดูแลการด าเนินงานตามแผนอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมทาง
ศาสนาและบริจาคโลหิตร่วมกบัผูเ้ช่าอาคารและชุมชนอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 11 ปี อีกทั้งสนบัสนุน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดูแลชุมชน และมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ได้แก่ การ
ให้บริการสาธารณูปโภคดา้นน ้ าและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยการให้ความรู้
ทางอาชีพ การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตามแนวเสน้ท่อร่วมกบักรมชลประทาน เป็นตน้  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานใน 3 มิติ  ทั้ งมิติในด้านสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และ
บรรษทัภิบาล (ESG : Economy, Social, Environment)   ผา่นรายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2560 โดยยงัคง
รายงานตามกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)  พร้อมเปิดเผยขอ้มูลในประเด็น
การวิเคราะห์และคดัเลือกประเด็นส าคญัขององคก์ร  (Material Aspects)  และประเด็นการวิเคราะห์ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียขององคก์ร (Stakeholder Analysis) ตลอดจนการเช่ือมโยงความสนใจและคาดหวงัของกลุ่มผูมี้ส่วนได้
เสีย  และรายงานการด าเนินงานท่ีครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้ห็นถึงแนวทาง
ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ สู่ความยัง่ยนืในอนาคต    

ส าหรับรายละเอียดสามารถดูไดจ้ากรายงานความยัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซต ์  
www.eastwater.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eastwater.com/
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2560 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบการสอบทานระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบคือ การควบคุมภายในองคก์ร 
การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)   

คณะกรรมการและผูบ้ริหารประกาศใช ้“หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั จดัการและ
พฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)” ซ่ึงถือเป็นนโยบายและวินยัอยา่งหน่ึงท่ีบุคลากรของกลุ่ม
บริษทัฯ ตอ้งรับทราบและท าความเขา้ใจและปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ ท่ีครอบคลุมถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบติัต่อคู่
คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก และไดป้ระกาศใชจ้รรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน (Code of Conduct) ท่ีอยู่
ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ และก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ดงัน้ี 
“จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อบังคับเก่ียวกับการท างานน้ี การละเมิด
จรรยาบรรณถือว่าเป็นความผิดทางวินยั” มีการอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานและผูบ้ริหารในหวัขอ้ “พนกังาน
กบั CG” และ “Anti-Corruption” และจดัการทดสอบความรู้ความเขา้ใจแก่พนกังาน เพื่อทดสอบความรู้ความ
เขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่” 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีออกจาก
กนัอยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษทัฯ จะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มัน่ใจว่า นโยบาย 
และกระบวนการท่ีเหมาะสมไดน้ ามาใช้ในทางปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ี ตลท.
ก าหนดไว ้และมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการประจ าปี โดย
ผูบ้ริหารทุกหน่วยงานจะร่วมจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี (Action Plan) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์งบประมาณ ปัจจยั
ความเส่ียง กิจกรรมหลกัท่ีจะด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายโดยรวม  

บริษทัฯ มีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และให้การ
ควบคุมภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบทั้งในสายงานปฏิบติังาน
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หลักและสายงานสนับสนุน จัดตั้ งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายท่ีข้ึนตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง คณะกรรมการบริษทัฯ  ฝ่าย
บริหาร และผูถื้อหุน้ ตลอดจนจดัใหมี้การส่ือสารกบัผูล้งทุนเพื่อเผยแพร่ และส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ
ให้สาธารณชนไดท้ราบอย่างสม ่าเสมอ ในปี 2560 บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์
หน่วยงานสนบัสนุนภายในกลุ่มบริษทัฯ (Shared Service Center) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนั และให้การควบคุมภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบทั้ง
ในสายงานปฏิบติังานหลกัและสายงานสนบัสนุน  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ค  านึงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ จึงไดจ้ดัใหมี้แผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (IDP) และน าแบบประเมิน 360 องศามาใชใ้นการ
พฒันาพนกังานรวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนต าแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อม
การทดแทนพนกังานโดยเฉพาะระดบับริหารและในกลุ่มธุรกิจหลกั  

 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  
ตลอดจนก ากบัดูแลประเมินผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาสตามกฎบตัรและคู่มือการบริหารความ
เส่ียงก าหนดไว ้และบริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงท่ี
ตนเก่ียวขอ้งผ่านการระบุความเส่ียงไวใ้นแผนปฏิบติัการ การประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อบ่งช้ีความเส่ียง การ
วิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียง มาตรการควบคุมท่ีมีในปัจจุบนั ก าหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมและจ าเป็นในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงแผนกนโยบายและบริหารความเส่ียงเป็นผูมี้หนา้ท่ีรวบรวม
ขอ้มูลทั้งหมดและส่ือสารให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการบริหารความ
เส่ียง เพื่อรายงานยงัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อพิจารณาและให้ค  าวินิจฉัยอนัจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ มีความต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ฝ่ายตรวจสอบไดป้ระเมินการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน (Risk-based Audit) เพื่อพิจารณาขอบเขตการ
ตรวจสอบดว้ย   
 บริษทัฯ ไดส่ื้อสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่าน
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเขา้ใจตรงกนั นอกจากนั้นแลว้บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuities Plan : BCP) และมีการซอ้มแผนดงักล่าวโดยผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอกทุกปีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ว่า บริษทัฯ จะสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองและไม่หยุดชะงกั 
หากเกิดภาวะฉุกเฉิน  
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คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผูส้อบบัญชีและฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปรวมถึง
ความเพียงพอในดา้นการเปิดเผยขอ้มูล 
 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 บริษทัฯ ประกาศใชร้ะเบียบและแนวปฏิบติัต่างๆ อาทิ ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง งบประมาณ การลงทุน
และบริหารโครงการ การบญัชีและการเงิน เป็นตน้ และบริษทัฯ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และวงเงิน
อ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารให้สอดคลอ้งกบัหลกัการควบคุมภายในท่ีดีรวมทั้งจดัให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
งาน และการสอบทานงานระหวา่งกนั โดยแยกงานในหนา้ท่ีอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี ขอ้มูลสารสนเทศ 
และหนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2008  และ ISO 14001:2004 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติั 
เพื่อเป็นมาตรฐานอา้งอิงในการปฏิบติังาน รวมถึงการจดัฝึกอบรมพนกังานให้เขา้ใจ และสามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบติังานท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ 
 หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ จะผา่นขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมติัอย่างถูกตอ้งชัดเจน หากมีรายการระหว่างกันท่ีมีนัยส าคญัฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีจะด าเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและด าเนินการตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให ้ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้ง
ในการออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในมติดงักล่าว 
 บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยมอบหมาย
บุคคลให้ไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยเพื่อประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการ
ด าเนินงานท่ีสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีการรายงาน
ความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ  

นอกจากนั้นบริษทัฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทัฯ ดูแลงานดา้นกฎหมาย รวมถึงงานก ากบัดูแล
กิจการ เพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอและน าส่งล่วงหนา้ผา่นอุปกรณ์ส่ือสารหลายรูปแบบ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ ใชป้ระกอบการตดัสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ ทั้งน้ีในการประชุมมี
การก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าประชุมเพื่อน าเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการ 
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 บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผ่านเว็บไซต ์
บริษทัฯ (www.eastwater.com) วารสาร East Water หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน) 
หน่วยงานลูกคา้สัมพนัธ์ (ลูกคา้) ฝ่ายส่ือสารองคก์ร (ส่ือมวลชน ชุมชน) ส านกัเลขานุการบริษทั (หน่วยงาน
ก ากบัดูแล) หน่วยงานรัฐกิจสัมพนัธ์ (หน่วยงานราชการ) รวมทั้งมีช่องทางการส่ือสารพิเศษเพื่อให้พนกังาน
และหน่วยงานภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูล ร้องเรียน หรือแจง้ขอ้มูล-เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แก่บริษทัฯ โดยผา่นทาง  
 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  : CEO@eastwater.com   
  : AC_EW@eastwater.com  
กล่องรับความคิดเห็น  : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
จดหมายธรรมดา  :คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั(มหาชน)  
  อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิต  
  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลภายใน
อย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดเป็นนโยบายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไวใ้นหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เพื่อให้พนักงานมีความเขา้ใจการใช้ส่ือภายในต่างๆภายใตก้ารควบคุม
ภายในท่ีดี อาทิ การใช ้อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต อีเมล์ และส่ือโทรคมนาคมต่างๆ ไดแ้ก่ โทรศพัท ์โทรสาร 
อุปกรณ์รับสัญญาณระบบวงจรส่ือสารระหวา่งส านกังานใหญ่และสาขา เป็นตน้ รวมทั้งไดส่ื้อสารใหบุ้คลากร
ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ใจถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อไม่ใหเ้กิด การฝ่าฝืนกฎหมาย  
 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรค ของโครงการตามแผนกลยทุธ์ท่ี
ส าคญัยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณา และให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อ
แนวทางท่ีก าหนดไว ้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบท าหนา้ท่ีติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของฝ่ายบริหาร
ตามขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบตามแผนท่ีก าหนดรวมทั้งมติคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความส าคญัต่อ
ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จท่ีฝ่ายบริหารไดร้ะบุไวโ้ดยไดจ้ดัท ารายงานผลการติดตามการปรับปรุงเป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
ทราบทุกไตรมาส 
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mailto:CEO@eastwater.com%20%20:%20AC_EW@eastwater.com
mailto:CEO@eastwater.com%20%20:%20AC_EW@eastwater.com
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 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองคก์รผา่นกระบวนการตรวจสอบ
ภายในโดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบโดยใชข้อ้มูลจากการประเมินความเส่ียงของ
กระบวนการภายในบริษทัฯ (Risk based audit)  ด าเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของทุก
กระบวนการท างาน และรายงานยงัผูบ้ริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ รวมถึงความถูกตอ้งน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงิน
การบญัชี และสารสนเทศท่ีใชใ้นการด าเนินงาน นอกจากน้ียงัมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทัฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 
และ ISO 14001 : 2004  โดยบริษทัผูใ้หก้ารรับรองอยา่งสม ่าเสมอ 
 จากการพิจารณาสาระส าคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ จดัให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได ้รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการท่ีย ัง่ยนื 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบซ่ึงสายบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 
(CEO) อีกทั้งตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหก้ารแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาความดี
ความชอบของหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนั
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ นางธิดารัชต ์ไกรประสิทธ์ิ ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมคร้ังท่ี 18/2560 วนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่าย
ตรวจสอบ ซ่ึงจากการประเมินสรุปไดว้่าบุคคลดงักล่าวมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของ 
บริษทัฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดประวติัตาม
เอกสารแนบ 3 
 
หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ คือ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั ดงัมีรายละเอียดประวติัตามเอกสารแนบ 1 ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษทัฯ  
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12.  รายการระหว่างกนั    
 รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ขอ้ 33) ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560  โดยมีรายละเอียดประเภทรายการ ดงัต่อไปน้ี  
 

ตารางที่ 21 รายได้จากการจ าหน่ายน า้ดิบและน า้ประปา ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซ้ือขายและนโยบายการก าหนดราคา  
นิติบุคคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

 
(1)  การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) 

 

 
-  กปภ. เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ   บริษทัฯ โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กปภ. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียน
ท่ีช าระแลว้ของบริษทัฯ 
 
- นายกฤษฎา ศงัขมณี เป็นรองผูว้่า
การ (บริหาร) และรักษาการต าแหน่ง
ผูช่้วยผูว้่าการ (บริหาร1) ของ กปภ. 
และเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้าดิบท่ีจ  าหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจดัจ  าหน่าย  
(ลา้นบาท) 
 
 
 
 

 
37.55 

 
371.70 

 
 
 
 
 
 

 
บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบใหก้บั กปภ. ในพื้นท่ี
หนองคอ้-แหลมฉบงั- พทัยา -บางพระ และ
พื้นท่ีดอกกราย- มาบตาพดุ-สตัหีบ  
 
 
 
 
 
  

 
- บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบใหก้บั กปภ. ในอตัราเดียวกบัท่ีจ  าหน่าย
น ้ าให้กับผูใ้ช้น ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภครายอ่ืนๆ และมีการท า
สญัญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงมติ
เก่ียวกบัอตัราค่าน ้ า กรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

 
(2) การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) 

 

 
-  กปภ. เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กปภ. 
ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40.20 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัฯ 
 
- นายกฤษฎา ศงัขมณี เป็นรองผูว้่า
การ (บริหาร) และรักษาการต าแหน่ง
ผูช่้วยผูว้่าการ (บริหาร1) ของ กปภ. 
และเป็นกรรมการบริษทัฯ 

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

 
0.86 

 
54.40 

 
 

7.87 
 

132.50 
 

 
บริษทัฯจ าหน่ายน ้ าประปาใหก้บั กปภ. ใน
พื้นท่ีเกาะสมุย   
 
 
 
บริษทัฯจ าหน่ายน ้ าประปาใหก้บั กปภ. ใน
พื้นท่ีพทัยา  

 
- บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าประปาใหก้บั กปภ. ในอตัราท่ีตกลงกนัและ
การปรับอตัราค่าน ้าเป็นไปตามเง่ือนไขสญัญาสมัปทาน 

 
(3) การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) 

 
- กนอ. เป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของ
บริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 กนอ. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
4.57 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
ของบริษทัฯ 
 
- นายวรีพงศ ์ไชยเพิ่ม 
เป็นผูว้่าการของ กนอ. และเป็น
กรรมการบริษทัฯ  

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้าดิบท่ีจ  าหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจดัจ  าหน่าย 
(ลา้นบาท) 

 
86.28 

 
949.08 

 

 
บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กบั กนอ. ในพื้นท่ี
หนองค้อ-แหลมฉบัง - พทัยา-บางพระ และ
พื้นท่ีดอกกราย- มาบตาพดุ-สตัหีบ 
 

 
- บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบใหก้บั กนอ. ในอตัราเดียวกบัท่ีจ  าหน่าย
น ้าใหก้บัผูใ้ชน้ ้ าประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐรายอ่ืน ๆ และมี
การท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชัดเจน ทั้งน้ี ในการออก
เสียงลงมติเก่ียวกบัอตัราค่าน ้ าและการเปล่ียนแปลงอตัราค่าน ้ าท่ี
บริษทัฯ จ าหน่ายใหก้บั กนอ. กรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

 
(4) บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีู-
ลิต้ีส์ 

 
 
 
 
 
 

 
- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และมี
กรรมการร่วมกนั 
 
 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้าดิบท่ีจ  าหน่าย 
(ลา้น ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจดัจ  าหน่าย 
(ลา้นบาท) 

 
6.99        

 
49.40 

 
 

 
บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กบั บมจ.ยูนิเวอร์-
แซล  ยูทีลิต้ีส์ (โครงการชลบุรี) ในพื้นท่ี 
ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 
 

 
- บริษทัฯ จ าหน่ายน ้ าดิบให้กบั บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทิูลิต้ีส์ ใน
อตัราเดียวกบัท่ีจ  าหน่ายน ้ าให้กบัผูใ้ช้น ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค
รายอ่ืนๆ และมีการท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน ทั้งน้ี
ในการออกเสียงลงมติเก่ียวกบัอตัราค่าน ้ าและการเปล่ียนแปลง
อตัราค่าน ้าท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายใหก้บั บมจ.ยนิูเวอร์แซลฯ กรรมการ
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลทีอ่าจ 
มคีวามขดัแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการก าหนดราคา 

 
(5) กปภ. และ  บมจ. ยนิูเวอร์-
แซล ยทีูลิต้ีส์ 

 
- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ เป็น
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน
สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ 100 ข อ ง ทุ น            
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท
ดงักล่าว 
 
 

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

 
 

 
12.48 

140.65 
              
 

  12.79 
151.34 

              
      

     4.41 
52.86 

 
 

20.68 
236.84 

 
 

10.45 
114.69 

 
 

13.72 
344.33 

 
เป็นรายการท่ี บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ 
จ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่ กปภ. ตามสัญญา
สัมปทานของบริษัทประปาบางปะกง 
บริษัทประปาฉะเชิงเทรา บริษัทประปา
นครสวรรค ์และบริษทัเอก็คอมธารา 
 
 
 
 
 
 
 

 
- บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  าหน่ายน ้ าประปา ใหแ้ก่ กปภ. โดย
ราคาค่าน ้ าและวิธีการปรับอตัราค่าน ้ าเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา
สมัปทาน 
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ตารางที่ 22 แสดงรายการระหว่างกนักบัผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560  

บริษัท ความสัมพนัธ์ รายการที่เกีย่วโยงกนั 

ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 2560 

(บาท) 

กปภ. ผูถื้อหุน้ใหญ่  รายไดค่้าก่อสร้างฯ 160,539,445 

  - รายไดค่้าเช่า และค่าบริการ 27,421,925 

  -ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,736 

   รายไดค่้างานลดน ้าฯ 6,317,382 

   ลูกหน้ีการคา้ 178,175,823 

  - ลูกหน้ีอ่ืน 15,324 

  - เจา้หน้ีการคา้ 38,055,249 

กนอ. ผูถื้อหุน้ใหญ่  ลูกหน้ีการคา้ 87,366,356 

บมจ.ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ บริษทัยอ่ย (บริษทัฯ มีสดัส่วนการ 

ถือหุน้ (ร้อยละ 100)    และมี

กรรมการร่วม) 

- รายไดค่้าเช่า และค่าบริการ 

- เงินปันผลรับ 

- รายไดอ่ื้น 

- ตน้ทุนขาย และตน้ทุนบริการ 

- ลูกหน้ีการคา้ 

26,145,384 

105,569,986 

11,421,831 

216,852,838 

3,025,215 

  -ลูกหน้ีอ่ืน 11,526,097 

  - เจา้หน้ีการคา้ 19,290,475 

  -เงินประกนัการเช่า 58,000 

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะเกิดรายการระหว่างกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและขั้นตอน
การอนุมติัและด าเนินรายการประเภทดังกล่าว เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย จะเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 ในการพิจารณาการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. 
จะตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ ตลท. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน อยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น รวมทั้งไดผ้่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ  
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 ในกรณีท่ีเป็นการอนุมติัรายการระหวา่งกนัท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนพึง
กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพล
ในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยฝ่ายบริหาร 
หรือคณะกรรมการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบอ านาจให้ โดยฝ่ายบริหารจะตอ้ง
สรุปรายการท่ีเก่ียวโยงทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 
เพื่อให้มัน่ใจว่าการท ารายการสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง  

 ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีมูลค่าเขา้เกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีมีส่วน
ไดส่้วนเสียสามารถเขา้ประชุมไดเ้พื่อนบัเป็นองคป์ระชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงฐาน
ในการค านวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่นบัส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เกณฑด์งักล่าวจึงไม่มีปัญหากบัองคป์ระชุมและคะแนนเสียง  

 กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้
ร่วมประชุมหรืออนุมติัรายการในเร่ืองนั้น  

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ท าสัญญาใด ๆ หรือมีรายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย นิติบุคคลและ/หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯจะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความส าคญัและความเหมาะสมในการท า
สัญญา โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลัก และมีการคิดราคาระหว่างกนัตามเง่ือนไข
ทางการคา้เช่นเดียวกับลูกคา้ทัว่ไป ตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะก าหนดราคาและเง่ือนไข
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดงักล่าว บริษทัฯจะเปรียบเทียบ
ราคาสินคา้หรือบริการกบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั หรืออาจจะใช้
รายงานจากผูป้ระเมินอิสระซ่ึงว่าจ้างโดยบริษทัฯ มาท าการเปรียบเทียบราคาส าหรับรายการ
ระหว่างกันท่ีส าคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าราคาดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ของบริษทัฯ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
งบการเงิน 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  

ผูส้อบบญัชี ไดใ้หค้วามเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินของบริษทัฯ    ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดของบริษทัฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี (2558 – 2560) 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูล้งทุนสามารถดูงบ
การเงินล่าสุดของบริษทัฯ ได้จาก Website ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาด
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/
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ตารางที่ 23  งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี   

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี 

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

2560 2559 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวยีน             
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37,478 0.19 185,531 0.93 311,218 1.59 
  เงินลงทุนระยะสั้น 393,039 2.02 736,499 3.71 862,598 4.39 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 407,424 2.09 420,745 2.12 447,164 2.28 
  สินคา้คงเหลือ 13,069 0.07 10,587 0.05 9,381 0.05 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,127 0.19 31,034 0.16 33,849 0.17 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 889,137 4.56 1,384,396 6.97 1,664,210 8.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิ 185,929 0.95 193,923 0.98 216,902 1.11 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 14,228,392 73.03 14,062,211 70.81 13,265,976 67.58 
  ค่าความนิยม - สุทธิ 103,283 0.53 103,283 0.52 103,283 0.53 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,702,734 19.01 3,692,725 18.59 3,831,897 19.52 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22,234 0.11 24,051 0.12 23,288 0.12 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 350,907 1.80 399,806 2.01 521,907 2.66 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,593,479 95.44 18,475,999 93.03 17,963,253 91.52 

  รวมสินทรัพย์                                19,482,616 100.00 19,860,395 100.00 19,627,463 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

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

2560 2559 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีสิ้นหมุนเวยีน             

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  83,000 0.43 1,600,000 8.06 1,600,000 8.16 

  เจา้หน้ีการคา้ 139,728 0.72 133,254 0.67 133,931 0.68 

  เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 82,433 0.42 117,997 0.59 63,579 0.32 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนท่ีถึง   
    

    ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,600 0.01 1,407 0.01 2,856 0.01 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
    

       ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 808,200 4.15 808,200 4.07 752,200 3.84 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 131,181 0.67 129,308 0.65 149,495 0.76 

  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 176,013 0.90 176,960 0.89 175,191 0.89 

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 70,767 0.36 59,394 0.30 60,958 0.31 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,492,922 7.66 3,026,520 15.24 2,938,210 14.97 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน             

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,637 0.01 435 - 1,842 0.01 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,992,400 20.49 3,200,600 16.12 4,008,800 20.42 

 หุน้กู ้ 2,397,562 12.31 2,397,185 12.07 2,396,822 12.21 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 385,210 1.98 410,098 2.06 421,234 2.15 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 135,062 0.70 129,087 0.65 119,687 0.61 

 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 33,188 0.17 20,670 0.10 26,881 0.14 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 613,729 3.15 627,499 3.16 214,424 1.09 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,559,788 38.81 6,785,574 34.16 7,189,690 36.63 

รวมหนีสิ้น 9,052,710 46.47 9,812,094 49.40 10,127,900 51.60 
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งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

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

2560 2559 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

   ทุนจดทะเบียน 1,663,725 8.54 1,663,725 8.38 1,663,725 8.48 

  
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

 
1,663,725 

 
8.54 

 
1,663,725 

 
8.38 

 
1,663,725 

 
8.48 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,138,522 10.98 2,138,522 10.77 2,138,522 10.89 

    ก าไรสะสม   
  

    

        จดัสรรแลว้-ทุนส ารองตามกฏหมาย 166,500 0.85 166,500 0.84 166,500 0.85 

        จดัสรรแลว้-ทุนส ารองสัมปทาน 39,316 0.20 - - - - 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,219,722 31.92 5,867,023 29.54 5,306,473 27.03 

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 14,774 0.08 18,696 0.09 22,669 0.12 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 187,347 0.96 193,835 0.98 201,674 1.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,429,906 53.53 10,048,301 50.60 9,499,563 48.40 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   19,482,616 100.00 19,860,395 100.00 19,627,463 100.00 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) ** 6.16   5.92   5.59   

   มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00   1.00   1.00   

   จ านวนหุน้สามญัปลายงวด (หุน้) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
             
** หมายเหตุ : ค านวณจากส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่ 
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ตารางที่ 24  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทยีบ 3 ปี  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2560  ธันวาคม   2559 ธันวาคม   2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้             

  รายไดจ้ากการขายน ้าดิบ 2,452,053 56.28 2,696,427 61.09 2,898,665 62.22 

  รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 1,422,746 32.66 1,392,873 31.56 1,160,235 24.90 

  รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน 275,652 6.33 118,258 2.68 95,685 2.05 

 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 157,591 3.62 169,405 3.84 212,229 4.56 

  รายไดอ่ื้น 48,592 1.11 37,026 0.83 292,012 6.27 

รวมรายได้ 4,356,634 100.00 4,413,989 100.00 4,658,826 100.00 

ค่าใช้จ่าย  
  

        

  ตน้ทุนขายน ้าดิบ 935,250 21.47 1,150,387 26.06 1,134,874 24.36 

  ตน้ทุนขายน ้าประปา 879,017 20.18 824,580 18.68 707,276 15.18 

  ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน 275,652 6.33 118,258 2.68 95,685 2.05 

 ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 134,629 3.09 138,797 3.14 171,185 3.68 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 457,569 10.50 417,147 9.45 458,611 9.84 

  ตน้ทุนทางการเงิน 140,848 3.23 119,556 2.72 114,181 2.45 

  ภาษีเงินได ้ 301,654 6.92 326,656 7.40 385,775 8.28 

รวมค่าใช้จ่าย              3,124,619 71.72 3,095,381 70.13 3,067,587 65.84 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,232,015 28.28 1,318,608 29.87 1,591,239 34.16 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทยีบ 3 ปี (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2560  ธันวาคม   2559 ธันวาคม   2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :             

 
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยงั ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

  
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 
3,371  

 
-  

 
(14,078)  

 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่จดั
ประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

 
 

(674) 
 

 
 

- 
 

 
 

2,816 
 

 
รวมรายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 
2,697 

 
 

- 
 

 
(11,262) 

 

 
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไป
ยงั ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

 ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนมาจากลูกคา้ (3,390)  (3,398)  (3,398)  

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผือ่   
ขาย 

 
(664) 

 
 

(719) 
 

 
1,383 

 

 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

 
 

133 
 

 
 

144 
 

 
 

(277) 
 

  
รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 
(3,921)  

 
(3,973)  

 
(2,292)  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษี (1,224)  (3,973)  (13,554)  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,230,791  1,314,635  1,577,685  

การแบ่งปันก าไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ 1,221,179  1,309,226  1,584,940  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,836  9,382  6,299  

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,232,015  1,318,608  1,591,239  

 
 
 
 



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

92 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทยีบ 3 ปี (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2560  ธันวาคม   2559 ธันวาคม   2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,219,955  1,305,253  1,571,386  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,836  9,382  6,299  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,230,791  1,314,635  1,577,685  

 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 
(ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

 ธันวาคม   2560  ธันวาคม   2559 ธันวาคม   2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรยกมา 5,867,024  5,306,474  4,493,850  

หัก 
การแบ่งปันก าไรของส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

-  -  3,197  

  จ่ายเงินปันผล (831,862)  (748,676)  (765,290)  

  รวม 5,035,162  4,557,798  3,731,757  

บวก ก าไรสุทธิประจ าปี 1,223,876  1,309,226  1,573,677  

หัก           จดัสรรส ารองสมัปทาน (39,316)  -  -  

 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ย 

 
- 

 
 

- 
 

 
1,040 

 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 6,219,722  5,867,024  5,306,474  

จดัสรรแลว้-ทุนส ารองตามกฎหมาย 166,500  166,500  166,500  

จดัสรรแลว้-ทุนส ารองสัมปทาน 39,316  -  -  

ก าไรสะสม 6,425,538  6,033,524  5,472,974  

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.73   0.79   0.95   

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00   1.00   1.00   

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
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ตารางที่ 25  งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว)  
 

หน่วย: พนับาท 
 

งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทยีบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) 2560   2559   2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน          

 
 ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิตบุิคคล 1,533,669   1,645,264   1,977,015 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล      
 

  

 
เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน    

 
  

 

 
ค่าเส่ือมราคา 393,619   379,473   372,374 

 
ค่าตดัจ าหน่าย 282,588   263,346   181,678 

 รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนจากลูกคา้ (3,390)   (3,398)   (3,398) 

 ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 1,441  7,893  19,134 

 หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  32,802 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสิทธิขอ้ตกลงสัมปทาน 1,960   3,320   720 

 

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 

  -  (518) 

 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของเงินทุน 
    ซ่ึงถืออยูก่่อนวนัรวมธุรกิจ 

  
 

- 
 

 
(226,320) 

 ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย (1,863)  (3,173)  (114) 

 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 21,491   4,211   9,991 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,643   15,764   12,718 

 
เงินปันผลรับ -   -   (23,670) 

 
รายไดด้อกเบ้ีย (6,938)   (9,557)   (8,770) 

 
ดอกเบ้ียจ่าย 139,811   118,260   112,938 

            ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง  

 
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 2,379,031   2,421,403   2,456,580 
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                          หน่วย: พนับาท    

 

งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทยีบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2560   2559   2558 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง           

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 13,321   26,576   (22,482) 

 
สินคา้คงเหลือ (2,482)   (1,206)   (149) 

 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,093   2,908   15,906 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,766   (1,249)   (5,441) 

การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)      
 

  

 
เจา้หน้ีการคา้ 6,475   (677)   (7,570) 

 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (819)   2,000   27,319 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 15,740   (4,405)   36,486 

 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (7,227)   (6,363)   (11,543) 

 จ่ายประมาณการหน้ีสินระยะยาว (8,972)  (12,469)  (5,706) 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (23,849)   41,339   41,370 

เงินสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน   2,390,077   2,467,857   2,524,770 

 

จ่ายภาษีเงินได ้ (332,330)   (358,599)   (386,646) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,057,747   2,109,258   2,138,124 
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หน่วย: พนับาท 

 

งบกระแสเงนิสดรวมเปรียบเทยีบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2560   2559   2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน           

 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (1,154,426)   (1,134,876)   (1,324,914) 

 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 1,499,084   1,263,429   553,884 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -   -   (1,456,221) 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ยท่ีแสดงไวเ้ป็นสินทรัพย ์      

    ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -   -   32,010 

 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 6,690   9,307   8,386 

 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนและบริษทัยอ่ย -   -   23,670 

 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,288   180   17,333 

  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (305,155)   (101,777)   (103,743) 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,265)   (393)   (1,535) 

  เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (450,499) 
 

(873,108)  (1,956,826) 

 เงินสดรับจากเงินค ้าประกนัธนาคาร 10,079  371,735  - 

 เงินสดจ่ายดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน (92,318)  (132,523)  (65,165) 

 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (485,522)   (598,026)   (4,273,121) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ           

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 1,178,000   155,000   4,067,000 

 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,695,000)   (155,000)   (2,700,000) 

 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,600,000   -   2,773,000 

 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (808,200)   (752,200)   (3,224,001) 

 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  (1,838)   (2,856)   (447) 

 เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ -  -  2,400,000 

 ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ -  -  (3,369) 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม   -  (2,779) 

 เงินปันผลจ่าย (853,547)   (762,656)   (792,409) 

 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (139,693)   (119,207)   (183,640) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,720,278)   (1,636,919) 
  
 

2,333,355 
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       หน่วย: พนับาท 

 

งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทยีบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2560   2559   2558 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 

(148,053) 
185,531 

  
(125,687) 

311,218   
198,358 
112,860 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 37,478   185,531   311,218 

  

          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ           

 
รายการที่ไม่เกีย่วข้องกบักระแสเงนิสด           

 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 84,023   59,575   63,168 

 
การเปล่ียนเจา้หน้ีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,237   -   2,000,000 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1. ภาพรวม 
1.1 สรุปภาพรวมการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมทั้งส้ิน 4,308.04 ลา้นบาท 
ลดลง 68.92 ลา้นบาท หรือ 1.57% (หากไม่รวมรายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน จะมีรายไดจ้ากการขาย
และบริการรวมทั้งส้ิน 4,032.39 ลา้นบาท ลดลง 226.32 ลา้นบาท หรือ 5.31% เน่ืองจากปริมาณจ าหน่ายน ้ าดิบ
ลดลง) ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจน ้ าดิบไดดี้ โดยเฉพาะค่าน ้ าดิบและค่าไฟฟ้า 
ท าให้ตน้ทุนขายน ้ าดิบลดลงจากปีก่อนจ านวน 215.14 ลา้นบาท หรือ 18.70% ท าให้ก าไรขั้นตน้โดยรวมลดลง
เลก็นอ้ย จ านวน 61.45 ลา้นบาท หรือ 2.86% เป็น 2,083.50 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารสูงข้ึนจ านวน 40.42 ลา้นบาท โดยหลกัจาก
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษากฎหมายและอ่ืนๆ และตน้ทุนทางการเงินสูงข้ึนจ านวน 21.29 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการ
บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืของโครงการท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นเงินกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุนในปี 2560 จากเหตุผล
ขา้งตน้ ท าใหบ้ริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 1,232.02 ลา้นบาท ลดลง 86.59 ลา้นบาท หรือ 6.57% โดยเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ จ านวน 1,221.18 ลา้นบาท ลดลง 88.05 ลา้นบาท หรือ 6.73% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 
 
ตารางที่ 26 งบก าไรขาดทุน เปรียบเทียบ ปี 2559 - 2560 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 

เพิม่ (ลด) % ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ (ลด) % 
ปี 2559 ปี 2560 

รายได้จากการขายและบริการ 1,043.98 1,039.90 (4.09) (0.39%) 4,376.96 4,308.04 (68.92) (1.57%) 
  รายไดน้ ้ าดิบ 615.91 566.33 (49.58) (8.05%) 2,696.43 2,452.05 (244.38) (9.06%) 
  รายไดน้ ้ าประปา 338.87 353.34 14.46 4.27% 1,392.87 1,422.75 29.87 2.14% 
  รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 41.66 36.92 (4.74) (11.38%) 169.41 157.59 (11.81) (6.97%) 
  รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน(1) 47.54 83.31 35.77 75.25% 118.26 275.65 157.39 133.09% 
ต้นทุนขายและบริการ 586.88 584.67 (2.22) (0.38%) 2,232.02 2,224.55 (7.47) (0.33%) 
  ตน้ทุนขายน ้าดิบ 288.74 222.91 (65.83) (22.80%) 1,150.39 935.25 (215.14) (18.70%) 
  ตน้ทุนขายน ้าประปา 214.85 242.29 27.44 12.77% 824.58 879.02 54.44 6.60% 
  ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 35.75 36.16 0.41 1.14% 138.80 134.63 (4.17) (3.00%) 
  ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน(1) 47.54 83.31 35.77 75.25% 118.26 275.65 157.39 133.09% 
ก าไรขั้นต้น 457.10 455.23 (1.87) (0.41%) 2,144.94 2,083.49 (61.45) (2.86%) 
  รายไดอ่ื้นๆ 8.63 8.74 0.11 1.27% 37.03 48.59 11.57 31.24% 
  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 123.35 156.44 33.09 26.82% 417.15 457.57 40.42 9.69% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 342.38 307.54 (34.85) (10.18%) 1,764.82 1,674.52 (90.30) (5.12%) 
  ตน้ทุนทางการเงิน 38.01 35.03 (2.98) (7.84%) 119.56 140.85 21.29 17.81% 
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 60.45 47.54 (12.90) (21.35%) 326.66 301.65 (25.00) (7.65%) 
ก าไรสุทธิ 243.92 224.96 (18.96) (7.77%) 1,318.61 1,232.02 (86.59) (6.57%) 
ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 248.87 229.64 (19.23) (7.73%) 1,309.23 1,221.18 (88.05) (6.73%) 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.15 0.14 (0.01) (7.73%) 0.79 0.73 (0.05) (6.73%) 
หมายเหตุ: 1) รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีจะถูกรับรู้เม่ือมีการก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทานของกิจการประปาตามมาตรฐานบญัชีเร่ือง    

ขอ้ตกลงสัมปทาน TFRIC12 
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ตารางที่ 27 ข้อมูล EBITDA เปรียบเทียบ ปี 2559 - 2560 

EBITDA (ล้านบาท) 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 

เพิม่ (ลด) % ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ (ลด) % 
ปี 2559 ปี 2560 

ก าไรจากการด าเนินงาน 342.38 307.54 (34.85) (10.18%) 1,764.82 1,674.52 (90.30) (5.12%) 
ค่าเส่ือมราคา 95.72 103.90 8.17 8.54% 379.47 393.62 14.15 3.73% 
ค่าตดัจ าหน่าย 64.24 69.78 5.55 8.63% 259.95 279.20 19.25 7.41% 
EBITDA 502.34 481.22 (21.13) (4.21%) 2,404.24 2,347.33 (56.91) (2.37%) 

 
1.2 สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตวัดีต่อเน่ืองดว้ยแรงขบัเคล่ือนของทุกองคป์ระกอบเศรษฐกิจท่ีเป็นไปใน
ทิศทางท่ีดี โดยเฉพาะภาคส่งออกท่ีไดแ้รงหนุนจากการฟ้ืนตวัของการคา้โลก และเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ท่ีดี
ต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัภาคการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัแขง็แกร่ง สะทอ้นจากจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเติบโตดีใน
เกือบทุกสัญชาติโดยเฉพาะตลาดนกัท่องเท่ียวจีน นอกจากน้ีกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศทั้งการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ืองแมย้งัไม่เป็นอตัราเร่งสอดคลอ้งกบัความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจท่ีปรับดี
ข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยชดเชยเม็ดเงินลงทุนภาครัฐท่ีชะลอการเบิกจ่ายในไตรมาสน้ี ท าให้เศรษฐกิจไทยปี 2560 มี
แนวโนม้ขยายตวัได ้4.0 % สูงกวา่ประมาณการเดิมท่ี 3.5%  

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดวา่มีแนวโนม้ขยายตวัดีต่อเน่ืองท่ี 4.2 % สอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัอยา่ง
แขง็แกร่งของเศรษฐกิจโลกและแรงส่งท่ีสูงข้ึนของเศรษฐกิจไทยในปีก่อนหนา้ ในส่วนของเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืน
ตวัผลกัดนัการส่งออกของไทยให้ขยายตวัได ้4.8 % และเป็นผลดีต่อการท่องเท่ียวให้มีแนวโนม้สดใสต่อเน่ือง  
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้ขยายตวัเร่งข้ึนจากปัจจยัหนุนทั้งการส่งออกท่ีสดใสและการลงทุนภาครัฐ ซ่ึงใน
ปีน้ีคาดว่าจะเห็นเมด็เงินลงทุนมากข้ึนจากงบลงทุนภาครัฐท่ีสูงข้ึนกว่าหลายๆ ปีท่ีผา่นมา และส่วนของเมกะโปร
เจกตท่ี์สนบัสนุนโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) รวมแลว้กวา่ 1 ลา้นลา้นบาท  
 
1.3 สถานการณ์น า้ปัจจุบัน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 แหล่งน ้ าของบริษทัฯ ในพื้นท่ีชลบุรีและระยองมีปริมาณน ้ าอยู่ในเกณฑ์ดี         
มีปริมาณน ้ าท่าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็ก าลงัแรง
จากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต ้ทั้งน้ีจากการคาดหมายลกัษณะ
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวนัออกเดือนกุมภาพนัธ์จะต ่ากว่าค่าปกติประมาณ 
15 – 25% เดือนมีนาคมจะมีปริมาณฝนรวมใกลเ้คียงค่าปกติ และในเดือนเมษายนจะมีค่าสูงกว่าปกติประมาณ       
10 – 15% ทั้งน้ีปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหลกัของบริษทัฯ ในพื้นท่ีชลบุรีและระยองเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 76% และ 
82% ของความจุอ่างเกบ็น ้าตามล าดบั 
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ตารางที่ 28 ปริมาณน า้แยกตามพืน้ที่ 

ปริมาณน า้ (ล้าน ลบ.ม.) 
พืน้ทีช่ลบุรี พืน้ทีร่ะยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ ประแสร์ 
ปริมาณน ้า 90.97 14.65 68.15 132.25 32.89 240.41 
ร้อยละของความจุ   78%  68%   86%      81%    82%     97% 
ค่าเฉล่ีย (2549 - 2559) 63.25 12.93 55.35  133.07 29.86 209.05 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (2549 - 2559) 27.72 1.72 12.79     (0.82)   3.03   31.36 

 
1.4 เหตุการณ์ส าคญั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2560 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2560 ในอตัรา 0.23 บาทต่อหุน้ 
รวมจ านวน 382.66 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 TRIS RATING ไดป้ระกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและอนัดับเครดิตหุน้กูไ้ม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัฯ ท่ีระดบั “A+” ดว้ยแนวโนม้ “Stable” ซ่ึงสะทอ้นถึงสถานะทางการเงินท่ี
แขง็แกร่งของบริษทัฯ และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจท่ีอยูใ่นระดบัต ่า นอกจากน้ี TRIS RATING ยงัได้
ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รของ บมจ.ยนิูเวอร์แซล  ยทีูลิต้ีส์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีระดบั“A-” ดว้ย
แนวโนม้ “Stable” ซ่ึงสะทอ้นถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจในระดบัต ่า ตลอดจนอุปสงคท่ี์เติบโตอยา่งต่อเน่ือง
ของอุตสาหกรรมน ้าประปา และกระแสเงินสดท่ีสม ่าเสมอ 
 
1.5 ธุรกจิน า้ดิบ 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายน ้ าดิบ ส าหรับปี 2560 จ  านวน 2,452.05 ลา้นบาท ลดลง 244.38 ลา้นบาท 
หรือ 9.06% โดยมีปริมาณน ้ าดิบจ าหน่ายรวม 225.90 ลา้น ลบ.ม. (ไม่รวมปริมาณน ้ าดิบท่ีส่งใหกิ้จการประปาของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวน 30.23 ลา้น ลบ.ม.) ลดลง 24.62 ลา้น ลบ.ม. หรือ 9.83% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2559 เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภคใชน้ ้ าลดลง ปัจจุบนัราคาจ าหน่ายน ้ าดิบเฉล่ีย เท่ากบั 10.85 บาท/ลบ.ม. 
เพิ่มข้ึน จ านวน 0.09 บาท/ลบ.ม. หรือ 0.85% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 เน่ืองจากสัดส่วนน ้ าดิบท่ีจ าหน่ายใหก้บั
ลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภคซ่ึงมีอตัราค่าน ้าดิบท่ีต ่ากวา่มีปริมาณลดลง 

 
ตารางที่ 29 ปริมาณน า้ดิบจ าหน่าย เปรียบเทียบปี 2559 – 2560  

ปริมาณน า้ดบิจ าหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 

เพิม่ (ลด) % ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ (ลด) % 
ปี 2559 ปี 2560 

ปริมาณน ้าดิบท่ีสูบจ่าย       65.15        59.46  (5.69) (8.73) 282.02 256.13 (25.89) (9.18) 
หกั ปริมาณน ้าดิบท่ีใชใ้นกิจการประปาของบริษทั         7.99          7.53  (0.46) (5.72) 31.50 30.23 (1.27) (4.04) 
ปริมาณน า้ดบิจ าหน่าย      57.16       51.93 (5.23) (9.15) 250.52 225.90 (24.62) (9.83) 
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ภาพที ่8 ปริมาณน า้ดิบสูบจ่ายจ าแนกกลุ่มลูกค้า 
 

 
 
 
 
 
    
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 ปริมาณน า้ดิบสูบจ่ายจ าแนกตามพืน้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณน า้ดิบสูบจ่าย จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า (รวมปริมาณน า้ดิบทีส่่งให้กจิการประปาในกลุ่มบริษัทฯ) 

 

กจิการประปาของกลุ่ม
บริษัท 
11.17% 

นิคมอุตสาหกรรม 64.39% 

โรงงานทั่วไป 0.97% 

อุปโภคบริโภค 22.10% 

 

สวนอุตสาหกรรม 
 1.48% 

โรงงานทั่วไป 1.14% อุปโภคบริโภค 15.03% 
กจิการประปาของกลุ่มบริษัท 
11.80% 

ปี 2559 = 282.02 ล้าน ลบ.ม. ปี 2560 = 256.13 ล้าน ลบ.ม. 

สวนอุตสาหกรรม 1.37% 

นิคมอุตสาหกรรม 70.55% 

  

 

 

ระยอง 
61.65% 

ปลวกแดง-บ่อวิน 7.69% 

ชลบุรี 
24.74% 

ฉะเชิงเทรา 
5.92% 

ระยอง 67.96% 

ฉะเชิงเทรา 4.32% 
ปลวกแดง-บ่อวิน 10.27% 

ชลบุรี 17.45% 

ปี 2559 = 282.02 ล้าน ลบ.ม. ปี 2560 = 256.13 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน า้ดิบสูบจ่าย จ าแนกตามพืน้ที ่(รวมปริมาณน า้ดิบทีส่่งให้กจิการประปาในกลุ่มบริษัทฯ) 
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ตารางที่ 30 ต้นทุนขายน า้ดบิ เปรียบเทยีบปี 2559 -2560 

ต้นทุนขายน า้ดบิ (ล้านบาท) 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 

เพิม่ (ลด) % ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ (ลด) % 
ปี 2559 ปี 2560 

รายได้จากการจ าหน่ายน า้ดบิ 615.91 566.33 (49.58) (8.05%) 2,696.43 2,452.05 (244.37) (9.06%) 
ต้นทุนขายน า้ดบิ 288.74 222.91 (65.83) (22.80%) 1,150.39 935.25 (215.14) (18.70%) 
  ค่าน ้าดิบ 29.87 28.24 (1.62) (5.43%) 164.95 120.00 (44.95) (27.25%) 
  ค่าไฟฟ้า 132.44 67.25 (65.20) (49.23%) 469.42 327.85 (141.57) (30.16%) 
  ค่าเส่ือมราคา 73.16 76.40 3.24 4.43% 294.40 300.73 6.34 2.15% 
  ค่าซ่อมบ ารุง 18.72 15.53 (3.19) (17.02%) 49.71 56.80 7.09 14.26% 
  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 34.55 35.48 0.93 2.68% 171.92 129.87 (42.05) (24.46%) 
ก าไรขั้นต้น 327.17 343.43 16.26 4.97% 1,546.04 1,516.80 (29.24) (1.89%) 
อตัราก าไรขั้นต้น 53.12% 60.64%     57.34% 61.86%     

 
ก าไรขั้นต้นธุรกจิน า้ดิบ ส าหรับปี 2560 เท่ากบั 1,516.80 ลา้นบาท ลดลง 29.24 ลา้นบาท หรือ 1.89% เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2559 สาเหตุมาจากรายไดน้ ้ าดิบท่ีลดลงจากการใชน้ ้ าของกลุ่มลูกคา้อุปโภคบริโภค อย่างไรก็
ตามบริษทัฯ ยงัสามารถควบคุมตน้ทุนไดดี้ ท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้สูงข้ึนเป็น 61.86% สาเหตุหลกัจาก 

- ค่าน ้ าดิบลดลง 44.95 ลา้นบาท ตามปริมาณขายท่ีลดลง และในปี 2560 บริษทัฯ ยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้ง
ซ้ือน ้าดิบจากแหล่งน ้าเอกชน  

- ค่าไฟฟ้าลดลง 141.57 ลา้นบาท ตามปริมาณขายท่ีลดลง และปริมาณน ้ าท่ีเพียงพอในพื้นท่ีฉะเชิงเทรา
และชลบุรี ท าให้บริษทัสามารถบริหารค่าไฟฟ้าให้ลดลงได ้โดยไม่ตอ้งสูบผนัน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล
มายงัพื้นท่ีชลบุรี และหยุดการสูบผนัน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าประแสร์มายงัอ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหลตั้ งแต่เดือน
มิถุนายน 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ลดลง 42.05 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัตอ้งจ่ายค่าน ้ าดิบส่วนท่ีสูบจากอ่าง
บางพระเกินกว่าปริมาณน ้ าท่ีตกลงกบักรมชลประทาน เพื่อส่งน ้ าให้ผูใ้ชน้ ้ าในช่วงวิกฤตภยัแลง้ จ านวน 27.74 
ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2560 ไม่มีค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
 
1.6 ธุรกจิน า้ประปา 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายน ้ าประปา ส าหรับปี 2560 จ  านวน 1,422.75 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 29.87 ลา้นบาท 
หรือ 2.14% โดยมีปริมาณน ้ าประปาจ าหน่ายรวม 96.43 ลา้น ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 3.37 ลา้น ลบ.ม. หรือ 3.62% เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 
ตารางที่ 31 ปริมาณน า้ประปาจ าหน่าย เปรียบเทียบปี 2559-2560 

ปริมาณน า้ประปาจ าหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 

เพิม่ (ลด) % ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ (ลด) % 
ปี 2559 ปี 2560 

ปริมาณน ้าประปาจ าหน่ายของบริษทัฯ        5.16         5.18  0.02 0.40% 20.66 21.28 0.62 2.99% 
ปริมาณน ้าประปาจ าหน่ายของบริษทัยอ่ย       17.49        18.62  1.13 6.48% 72.41 75.15 2.75 3.79% 
รวมประมาณน า้ประปาจ าหน่าย       22.65       23.81 1.15 5.09% 93.07 96.43 3.37 3.62% 
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ตารางที่ 32 ต้นทุนขายน า้ประปา เปรียบเทยีบปี 2559-2560 

ต้นทุนขายน า้ประปา (ล้านบาท) 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 

เพิม่ (ลด) % ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ (ลด) % 
ปี 2559 ปี 2560 

รายได้จากการจ าหน่ายน า้ประปา 338.87 353.34 14.46 4.27% 1,392.87 1,422.75 29.87 2.14% 
ต้นทุนขายน า้ประปา 214.85 242.29 27.44 12.77% 824.58 879.02 54.44 6.60% 
  ค่าน ้าดิบ 39.36 40.86 1.50 3.80% 153.91 151.39 (2.52) (1.64%) 
  ค่าไฟฟ้า 35.07 38.31 3.23 9.22% 144.63 148.99 4.36 3.02% 
  ค่าสารเคมี 10.89 7.80 (3.09) (28.35%) 32.39 28.06 (4.33) (13.38%) 
  คชจ.พนกังาน + Outsources 49.74 58.57 8.84 17.77% 187.97 201.48 13.52 7.19% 
  ค่าเส่ือมราคา 65.79 82.72 16.93 25.73% 265.68 306.02 40.34 15.18% 
  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 14.01 14.03 0.03 0.21% 40.01 43.08 3.07 7.67% 
ก าไรขั้นต้น 124.02 111.05 (12.97) (10.46%) 568.29 543.73 (24.56) (4.32%) 
อตัราก าไรขั้นต้น 36.60% 31.43%     40.80% 38.22%     

 
ก าไรขั้นต้นธุรกจิน ้าประปา ส าหรับปี 2560 เท่ากบั 543.73 ลา้นบาท ลดลง 24.56 ลา้นบาท หรือ 4.32% 

เม่ือเปรียบเทียบปี 2559 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั 38.22% โดยหลกัจากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ท่ี
เพิ่มข้ึน 40.34 ลา้นบาท จากการลงทุนในสินทรัพยส์มัปทานเพื่อขยายก าลงัการผลิต และการเพิ่มเสถียรภาพระบบ
ผลิตจ่ายน ้ าท่ีกิจการประปาสัตหีบ และกิจการประปาบ่อวิน ส่งผลให้ตน้ทุนขายน ้ าประปาของปี 2560 อยู่ท่ี 
879.02 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 54.44 ลา้นบาท หรือ 6.60% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 

 
1.7 การวิเคราะห์สถานะการเงิน 
ตารางที่ 33 ฐานะการเงิน เปรียบเทียบปี 2559 - 2560 

ฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 
ปี 2559 ปี 2560 

เพิม่ (ลด) % 
(ณ 31 ธันวาคม 2559) (31 ธันวาคม 2560) 

สินทรัพยร์วม 19,860.40 19,482.62 (377.78) (1.90) 
หน้ีสินรวม 9,812.10 9,052.71 (759.38) (7.74) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,048.30 10,429.91 381.60 3.80 
 - ส่วนของบริษัทใหญ่ 9,854.47 10,242.56 388.09 3.94 

 
1) สินทรัพย์ บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ  านวน 19,482.62 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 

2559 จ  านวน 377.78 ลา้นบาท หรือ 1.90% โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
- เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว จ านวน 430.52 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 จ านวน 491.51 ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัจากการช าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดในเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2560 จ านวน 
808.20 ลา้นบาท ประกอบกบัการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม จ านวน 449.20 ลา้นบาท และในเดือน
กนัยายน จ านวน 382.66 ลา้นบาท สุทธิกบัเงินสดท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานของปี 2560 
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- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 14,228.39 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2559 จ านวน 166.18 ลา้น
บาท สาเหตุหลกัจากการรับมอบงวดงานระหว่างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน ้ าประแสร์-หนองปลาไหล และ
โครงการก่อสร้างท่อส่งน ้าดิบหนองปลาไหล-หนองคอ้ เส้นท่ี 2 สุทธิกบัค่าเส่ือมราคา 

2) หนี้สิน บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ  านวน 9,052.71 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 
จ านวน 759.38 ลา้นบาท หรือ 7.74% โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 83.00 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 จ านวน 1,517.00 
ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการ Refinance เงินกูย้มืระยะสั้น จ านวน 1,600.00 ลา้นบาท 
ใหเ้ป็นเงินกูย้มืระยะ 2 ปี ในขณะท่ีมีการเบิกถอนเงินกูร้ะยะสั้นเพิ่มข้ึน 83.00 ลา้นบาท เพื่อบริหารสภาพคล่อง 

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 3,992.40 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2559 จ านวน 791.80 
ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการ Refinance เงินกูย้มืระยะสั้น จ านวน 1,600.00 ลา้นบาท ใหเ้ป็นเงินกูร้ะยะ 2 ปี สุทธิ
กบัการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระ จ านวน 808.20 ลา้นบาท 
 
 
                                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตามสัญญาเงินกูร้ะยะยาวและหุน้กู ้ใหบ้ริษทัด ารงอตัราส่วน D/E Ratio ในอตัราไม่เกิน 2 เท่า ทั้งน้ี ในส่วนของสัญญา
เงินกู ้ระยะยาวมีเง่ือนไขใหด้ ารงอตัราส่วน DSCR เพ่ิมเติมดว้ย โดยก าหนดใหไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า 
 

ภาพที ่10 องค์ประกอบหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2560 จ  านวน 
10,242.56 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2559 จ านวน 388.09 ลา้นบาท หรือ 3.94% เน่ืองจากก าไรสุทธิของปี 2560 
สุทธิกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 
1.8 การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวดยกมา 185.53 ลา้นบาท โดยในปี 2560 มี
เงินสดสุทธิลดลง 148.05 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี 

องค์ประกอบหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้จ านวนรวม 7,281.16 ล้าน
บาท 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
จากสถาบันการเงิน 

54.83% 

หุ้นกู้ 32.93% 

เงนิกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนด
ช าระใน 1 ปี 
11.10%  

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 1.14%  
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1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ  านวน 2,057.75 ลา้นบาท จากผลก าไรสุทธิและจากการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินจากการด าเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ  านวน 485.52 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการลงทุนใน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง จ านวน 450.50 ลา้นบาท โดยหลกัจากโครงการวางท่อ
ประแสร์-หนองปลาไหล และโครงการก่อสร้างท่อส่งน ้าดิบหนองปลาไหล-หนองคอ้ เส้นท่ี 2 

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ  านวน 1,720.28 ลา้นบาท โดยหลกัจากการจ่ายช าระเงินกูย้ืม
ระยะยาว จ านวน 808.20 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเงินปันผล จ านวน 853.55 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 
139.69 ลา้นบาท สุทธิกบัการกูย้มืเงินระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่อง จ านวน 83.00 ลา้นบาท 
 
1.9 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั 
ตารางที่ 34 อตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทยีบปี 2559 - 2560 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
ปี 2559 ปี 2560 

(ณ 31 ธันวาคม 2559) (31 ธันวาคม 2560) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) 0.46 0.60 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า) 0.44 0.56 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.71 0.91 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (1)     
อตัราก าไรขั้นตน้ /รายไดข้ายและบริการ (%) 50.37% 51.67% 
อตัราก าไรสุทธิ /รายไดข้ายและบริการ (%) 30.96% 30.55% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ROE) (%) 13.67% 12.15% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (%) 6.63% 6.21% 
อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิและภาระหนีสิ้น     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า)  1.00 0.88 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) (เท่า) 2.27 2.26 
หมายเหตุ:1) อตัราก าไรขั้นตน้ และอตัราก าไรสุทธิ ไม่รวมรายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทานและรายไดอ่ื้นๆ 

 
โดยสรุปผลการด าเนินงานปี 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2559 เน่ืองจากปริมาณน ้ าจ  าหน่ายลดลง แต่บริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนไดดี้ โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงข้ึนเป็น 
51.67% และอตัราก าไรสุทธิเท่ากบั 30.55% ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีก่อน อยา่งไรก็ตามอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อ
หุน้ (ROE) ลดลงเป็น 12.15% และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) ลดลงเป็น 6.21% ลดลงจากปี 2559 
เน่ืองจากก าไรสุทธิลดลง และบริษทัฯ มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับความตอ้งการใช้น ้ าใน
อนาคต ส าหรับสภาพคล่องของปี 2560 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนเร็ว และสภาพคล่องกระแส
เงินสดเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นลดลงอยู่ท่ี 0.88 เท่า จากการช าระคืนเงินกู ้
ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัยงัคงอยู่ในเกณฑดี์โดยมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
และเงินตน้ (DSCR) ท่ี 2.26 เท่า ใกลเ้คียงกบัปีก่อน   
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