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ส่วนที่ 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ให้การประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) จัดตั งบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด เพื่อรับผิดชอบการบริหารและ
จัดการระบบท่อส่งน ้าในพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้มีปริมาณน ้าอย่างเพียงพอและทันต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ในพื นที่ดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาล กปภ. จึงได้จัดตั งบริษัท ขึ นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 โดยมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ต่อมาในปี 2539 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ้ากัด โดยใช้ชื่อ
ว่า บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 632 
ในปี 2540 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,000 ล้านบาท และเริ่มซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลท.”) ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า EASTW โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั งสิ น 1,663.73 ล้านบาท  

บริษัทให้บริการจ้าหน่ายน ้าดิบผ่านเครือข่ายท่อส่งน ้าใน 3 จังหวัดได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
โดยมีลูกค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) กปภ. นิคมอุตสาหกรรมของเอกชน 
และโรงงานทั่วไป โดยบริษัทใช้น ้าดิบที่ได้รับอนุญาตจากอ่างเก็บน ้าของกรมชลประทาน แม่น ้าบางปะกง และ
แหล่งน ้าดิบของเอกชน  

ในปี 2541 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจน ้าประปาโดยจัดตั ง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ จ้ากัด มี
วัตถุประสงค์ในการผลิตและจ้าหน่ายน ้าประปา ตลอดจนด้าเนินธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ การบ้าบัดน ้าเสีย และการ
ลดน ้าสูญเสีย เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ จ้ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ้ากัด และเป็นผู้ด้าเนินธุรกิจประปาในพื นที่ต่างๆ จ้านวน 13 แห่ง ได้แก่ การประปานครสวรรค์ การประปาบาง
ปะกง การประปาฉะเชิงเทรา การประปาสัตหีบ การประปาเกาะล้าน การประปาบ่อวิน การประปาหนองขาม 
การประปาเกาะสมุย การประปาระยอง การประปาชลบุรี การประปานิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง บริษัท 
เอ็กคอมธารา จ้ากัด (การประปาราชบุร ี- สมุทรสงคราม) และการประปาหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก 
 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

ฝ่ายบริหารจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ นไปทั งกลุ่มบริษัท เพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท้าแผนกลยุทธ์ ปี 2562-2564 (แผน 3 ปี) ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 
2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ส้าหรับปี 2562 - 
2564 ดังนี  

วิสัยทัศน ์
“เป็นผู้น้าในการบริหารจัดการน ้าครบวงจรของประเทศ” 
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พันธกิจ 
1) สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน ้า เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและตอบสนองความ 

ต้องการของผู้ใช้น ้าในระยะยาว 
2)  ขยายการลงทุนในธุรกิจน ้าอย่างครบวงจร เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3)  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
4)  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ เพื่อการบริหารอย่างม ี

  ประสิทธิภาพ 
5)  รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความ    

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 

ด้านการปฏิบตัิงานที่ดีเลิศ (Operation Excellence Theme) 
กลยุทธ์ที่ 1 – เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพในการ   

  ให้บริการ (Effectiveness) 
กลยุทธ์ที่ 2   – ลดต้นทุนการผลิต การสูบส่ง และการด้าเนินงานภายใน (Cost Reduction) 

ด้านธรุกิจน  าครบวงจร (Total Water Solutions Theme) 
กลยุทธ์ที่ 3  – บริการระบบน ้าครบวงจร ด้วยราคาที่เหมาะสม และการรับประกันคุณภาพ 

  (Total Water Solutions) 
กลยุทธ์ที่  4 – โครงการซึ่ งสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ในทันที  (Monetization of   

 Customer Asset) 
กลยุทธ์ที่  5 – มาตรฐานโครงสร้ างราคาค่ าน ้ าแบบครบวงจร  (Standard Pricing   

 Structure) 
กลยุทธ์ที่ 6 –   การรับรู้ถึงสินค้า และบริการของบริษัทในระบบน ้าครบวงจร ต่อกลุ่มลูกค้า    

   (Customer Awareness) 
ด้านความยั่งยนื (Sustainability Theme) 

กลยุทธ์ที่ 7 –  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Stakeholder Engagement) 
กลยุทธ์ที่ 8 –  ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมในพื นที่ และภาพลักษณ์องค์กร   

 (CSR & Corporate Image) 
กลยุทธ์ที่ 9 – บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ และด้าเนินงานอย่างมีจริยธรรม  

(Risk Management & Ethics) 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี พ.ศ. 2559 

• เมษายน 2559 บริษัทได้คัดเลือกให้ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการ
ผู้อ้านวยการใหญ่ โดยผ่านการพิจารณาตามขั นตอนการสรรหาและหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลและสรรหา และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

• พฤษภาคม 2559  ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ได้อนุมัติแบบค้าขอเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ( IPO) ของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ โดย ตลท. ได้
อนุมัติแบบค้าขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บมจ. 
ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ ยังมิได้ด้าเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการเสนอขาย 

• มิถุนายน 2559 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งของบริษัท และความเสี่ยงในการด้าเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่้า นอกจากนี  TRIS RATING ยังได้ประกาศ
คงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ระดับ“A-” ด้วยแนวโน้ม 
“Stable” ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงในการด้าเนินธุรกิจในระดับต่้า ตลอดจนการมีอุปสงค์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของอุตสาหกรรมน ้าประปา และการมีกระแสเงินสดที่สม่้าเสมอ 

• มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (เพิ่มขึ นจากปีก่อนที่
คะแนนร้อยละ 94) ในการประเมินการก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ้าปี 2559 

• พฤศจิกายน 2559  บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1  ใน  55  บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน  Thailand 
Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ้าปี 2559 จาก ตลท. ซึ่งพิจารณาจากผลการด้าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and 
Governance : ESG)    

• ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2559 (Sustainability 
Report Award 2016) ประเภทรางวัล Recognition จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) ก.ล.ต. 
และสถาบันไทยพัฒน ์
ปี พ.ศ. 2560 

• กรกฎาคม 2560 TRIS  RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่งของบริษัท และความเสี่ยงในการด้าเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่้า 
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• มิถุนายน 2560 บริษัทได้รับคะแนน 94 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ในการประเมินการ
ก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ้าปี 2560 

• พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand  
Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ้าปี 2560 จาก ตลท. ซึ่งพิจารณาจากผลการด้าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and 
Governance : ESG) 
ปี พ.ศ. 2561 

• มีนาคม 2561 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ้ากัด (มหาชน) (“EGCO”) ได้ท้ารายการขายหุ้นของ 
EASTW ที่ EGCO ถืออยู่ทั งหมดร้อยละ 18.72  ให้กับบริษัท มะนิลา วอเตอร์ จ้ากัด  

• มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับคะแนน 95 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• กรกฎาคม 2561 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่งของบริษัท และความเสี่ยงในการด้าเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่้าอย่างต่อเนื่อง 

• พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ในการประเมินการ
ก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ้าปี 2561 

• พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand  
Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ้าปี 2561 จาก ตลท. ซึ่งถือเป็นหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนที่มีการด้า เนินธุรกิจด้านสิ่ งแวดล้อม ( Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล 
(Governance) หรือ ESG ที่โดดเด่น มีการค้านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน  
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในเครือ 
 บริษัทจะมุ่งเน้นการด้าเนินธุรกิจน ้าดิบส้าหรับภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค ในขณะที่ บมจ. 
ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ จะมุ่งเน้นการด้าเนินธุรกิจน ้าประปา ในกรณีที่บริษัท และ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 
จ้าเป็นต้องท้ารายการทางธุรกิจหรือรายการใดๆ ระหว่างกัน ทั งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ จะพิจารณาถึงความจ้าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท้ารายการ โดยจะ
ด้าเนินการให้มีการเข้าท้ารายการดังกล่าวเสมือนเป็นการท้ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 
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บนพื นฐานการท้าธุรกิจทั่วไปแบบ Cost Plus Basis โดยทั งบริษัทและ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ จะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างเคร่งครัด 

ทั งนี  บริษัทถือหุ้นทั งหมด 510 ล้านหุ้น (ร้อยละ 100) ใน บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ โดยบริษัทมีสิทธิ
ออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น พอสรุปได้ดังแผนภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการถือหุน้บริษัทในเครอื 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ ด้าเนินธุรกิจการบริหารกิจการประปาในรูปสัญญาสัมปทานกับหน่วยงานรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท มีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 1 
ตารางที่ 1 ทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 

ชื่อบริษัท 

  

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท ประปานครสวรรค์ จ้ากัด 40 100.00 

2. บริษัท ประปาบางปะกง จ้ากัด 40 100.00 

3. บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ้ากัด 100 100.00 

4. บริษัท เอ็กคอมธารา จ้ากัด 345   90.07 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 40.20 และเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งซื อน ้าดิบจาก

บริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของปริมาณน ้าดิบจ้าหน่ายทั งหมด ทั งนี   มีผู้แทนจาก กปภ. 1 คน เป็น
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวโยง 
บริษัท จะด้าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส้าคัญ 
ทั งนี  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระเบียบวาระที่มีส่วนได้เสีย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 โครงสร้างรายได ้

บริษัทมีรายได้หลักจากการจ้าหน่ายน ้าดิบร้อยละ 56.25 ของรายได้รวม และมีรายได้จากการจ้าหน่าย
น ้าประปาร้อยละ 40.95 และมีรายได้อื่นๆ ร้อยละ 2.80 ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 (อ้างอิงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7) 

 

ตารางที ่2 รายได้จากการประกอบธุรกิจเปรียบเทียบปี 2559 - 2561           หน่วย : ล้านบาท 
ผลิตภัณฑ์/บริการ การถือหุ้น 

ของบริษัท 
(ร้อยละ) 

ด าเนินการ
โดย  

ปี 2559 
 

ร้อยละ ปี 2560  ร้อยละ ปี 2561 
 

ร้อยละ 

1. รายได้จากน  าดิบ -  EW 2,696.43 61.09 2,452.05 56.28 2,393.82 56.25 

2.รายได้จากน  าประปา 100.00 UU 1,593.97 36.11 1,767.22 40.56 1,742.36 40.95 

3.รายได้ค่าเช่าส านักงาน - EW 86.57 1.96 88.77 2.04 84.81 1.99 

4. รายได้อื่น - EW 37.02 0.84 48.59 1.12 34.33 0.81 

รวมรายได้   4,413.99 100.00 4,356.63 100.00 4,255.32 100.00 

หมายเหตุ     EW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)  
      UU : บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ จ้ากัด (มหาชน) 
 

2.2 ลักษณะบริการ  
บริษัทด้าเนินธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน ้า โดยการบริหารจัดการและพัฒนาระบบท่อส่งน ้า

สายหลัก (Trunk Transmission Main System) ในพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้น ้าของชุมชนและกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ ทั งภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปัจจุบันบริษัทให้บริการส่งจา่ย
น า้ดิบใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผ่านระบบท่อส่งน ้าสายหลัก 

ปัจจุบันบริษัทมีระบบท่อส่งน ้าสายหลักเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท่อส่งน ้า (Water Grid) ทันสมัยและ
สมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศ รวมความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร ดังภาพที่ 2  โดยโครงข่ายท่อส่งน ้าดังกล่าว 
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน ้าหลักของภาครัฐ (อ่างเก็บน ้า) แม่น ้าสายหลัก และแหล่งน ้าเอกชน กับลูกค้าใน
พื นที่บริการทั ง 3 จังหวัด โดยบริษัทได้ใช้เงินลงทุนในการพัฒนาระบบท่อส่งน ้าสายหลักทั งในส่วนของท่อส่งน ้า
ขนาดใหญ่และสถานีสูบน ้าแล้วกว่าหมื่นล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้น ้าในปัจจุบันและในอนาคตที่มีการ
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพของน ้าดิบในระดับมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
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การจ้าหน่ายน ้าดิบให้กับลูกค้าในพื นที่ให้บริการทั ง 3 จังหวัดนี   บริษัทท้าหน้าที่ เป็นผู้ค้าส่ง (Whole 
seller) โดยบริษัทได้ท้าสัญญาซื อขายน ้าดิบกับลูกค้าของบริษัทซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิคม
อุตสาหกรรม1 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  และกลุ่มผู้ใช้น ้าประเภทอุปโภคบริโภค  

 การสูบส่งน ้าดิบของบริษัทจะด้าเนินการสูบน ้าจากแหล่งน ้าหลักของภาครัฐ (อ่างเก็บน ้า) เป็นหลัก
ตลอดทั งปี ส่วนในช่วงฤดูฝน บริษัทจะมีการสูบน ้าส่วนหนึ่งจากแม่น ้าสายหลัก เพื่อใช้ในช่วงฤดูฝนและเก็บ
ส้ารองไว้ในช่วงฤดูแล้ง และบริษัทได้มีการจัดซื อน ้าดิบเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ งจากแหล่งน ้าเอกชนในช่วงฤดูแล้ง 
เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

 
ภาพที่ 2 ระบบโครงข่ายท่อส่งน  าในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

 
 
 

                                                            

หมายเหตุ     1. นิคมอุตสาหกรรม หมายรวมถึง นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นเจ้าของ นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ร่วมลงทุน 
และสวน/เขตอุตสาหกรรมของเอกชน 
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บริษัทมีกระบวนการส่งน ้าดิบไปยังลูกค้า ดังภาพที่ 3 สถานีสูบน ้าจะสูบน ้าจากแหล่งน ้าต้นทุน ไปยัง
สถานียกระดับน ้าซึ่งมีความสูงมากกว่าสถานีรับน ้าของลูกค้า สถานียกระดับน ้าจะท้าหน้าที่ควบคุมแรงดันของน ้า
ในการส่งน ้าผ่านท่อไปยังสถานีรับน ้าของลูกค้า และมีการเก็บกักน ้าส้ารองไว้ในสระพักน ้าแล้วสูบน ้าต่อไปยัง
สถานียกระดับน ้าเป็นช่วงๆ เพื่อเพิ่มแรงดันของน ้า ลูกค้าเป็นผู้ติดตั งสถานีรับน ้าและเดินท่อรับน ้ามาเชื่อมต่อกับ
ระบบท่อส่งน ้าหลักของบริษัทเพื่อรับน ้าดิบไปใช้ในการผลิตและจ้าหน่ายเป็นน ้าประปาหรือน ้า เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรม โดยบริษัทมีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบโดยจะตรวจสอบคุณภาพน ้าดิบในแหล่งน ้าหลัก
ตลอดเวลา (Real Time) ผ่านระบบ SCADA และจะเก็บตัวอย่างน ้าดิบจากแหล่งน ้าหลักของบริษัท เพื่อส่ง
วิเคราะห์คุณภาพน ้าโดยละเอียดทุกเดือน โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ที่ขึ นทะเบียนไว้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้า รวมถึงส่งข้อมูลให้ผู้ใช้น ้าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
อย่างสม่้าเสมอ 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการส่งน  าดิบจากแหล่งน  าให้แก่ลูกค้า 

 
2.3 การตลาดและการแข่งขนั 
 บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาระบบท่อส่งน ้าและจัดจ้าหน่ายน ้าดิบให้กับผู้ ใช้น ้า  ทั ง
ภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุดในพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีจุดแข็งด้านระบบ
โครงข่ายท่อส่งน ้าสายหลัก และระบบสูบจ่ายที่เชื่อมโยงแหล่งน ้าส้าคัญในภาคตะวันออก ที่มีความสมบูรณ์ 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั ง 3 จังหวัด อีกทั งมีความยั่งยืนในการ
ส่งจ่ายน ้าดิบได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในพื นที่ ทั งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่
ผู้ประกอบการรายอื่น ยังมีข้อจ้ากัดทั งด้านพื นที่การให้บริการ ปริมาณและเสถียรภาพแหล่งน ้าและระบบการส่ง
จ่าย  
 ปี 2561 บริษัทมีปริมาณยอดจ้าหน่ายน ้าดิบ รวมทั งสิ น 249.75 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อแบ่งตาม
สัดส่วนการรับซื อพบว่าพื นที่มาบตาพุดและปลวกแดงยังคงมีอัตราเติบโต โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ1 - 2 เมื่อเทียบจาก
ปีก่อน 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรอืบริการ  
ปัจจุบันบริษัทได้ด้าเนินการบริหารทรัพย์สินท่อส่งน ้าหลักในเขตพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยใน

ปี 2561 มีความยาวของท่อส่งน ้าทั งสิ น 491.8 กิโลเมตร และมีความสามารถในการส่งจ่ายน ้าในพื นที่โดยเฉลี่ยปี
ละ 675 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 รายละเอียดของโครงข่ายระบบท่อส่งน  าของบริษัท 

ระบบท่อส่งน  า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของท่อส่งน  า (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งน  า (กม.) 

ความสามารถในการ 
ส่งจ่ายน  าในพื นที่โดยเฉลี่ย 

(ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) 

ประแสร์-หนองปลาไหล – ดอกกราย –  
มาบตาพุด  -  สัตหีบ 

700 – 1,600 202.68 316 

หนองค้อ – แหลมฉบัง – พัทยา - บางพระ 600 – 1,200 74.70 110 

หนองปลาไหล - หนองค้อ 700 – 1,350 73.61 134 

ฉะเชิงเทรา - บางปะกง 600 – 1,500 60.10 65 

บางปะกง - ชลบุรี 700 - 1,400 80.71 50 

รวม  491.8 675 

 
2.5 โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 1) โครงการพัฒนาสระเก็บน ้าดิบทับมา เพื่อเพิ่มแหล่งน ้าต้นทุนของบริษัท รองรับความต้องการการใช้
น ้าในอนาคตในพื นที่ระยอง ไม่น้อยกว่า 47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่เนื่องจากผู้รับจ้างด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ตามสัญญา บริษัทจึงแจ้งยกเลิกสัญญาและภายหลังการเจรจาไกล่เกลี่ย สรุปให้ผู้รับจ้างด้าเนินการโครงการต่อ 
โดยมีก้าหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 

 2) โครงการก่อสร้างท่อส่งน ้าดิบหนองปลาไหล - หนองค้อ เส้นที่ 2 (งานสถานีสูบน ้า) เพื่อปรับปรุง
ระบบสูบน ้าของสถานีสูบน ้าหนองปลาไหล ให้มีศักยภาพในการจ่ายน ้าให้กับผู้ใช้น ้าในพื นที่ปลวกแดง - บ่อวิน 
และรองรับการใช้น ้าของโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยอยู่ระหว่างการทบทวนโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จ้าหน่ายน ้าอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ใช้น ้า คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 
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3. ปัจจัยความเสีย่ง 
 บริษัทตระหนักถึงความส้าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจโดยเริ่มจากการท้าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอก มีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่องตาม
หลักการและแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO-ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็น
องค์ประกอบที่ส้าคัญของทุกกระบวนการในการด้าเนินธุรกิจของบริษัท และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ
ตามโครงสร้างองค์กร จึงได้มีการก้าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติโดย
มีคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) และแผนกบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ท้า
หน้าที่ก้ากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อประสิทธิผลสูงสุด 
 ความเสี่ยงระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และบูรณาการการบริหารความเสี่ยง
ควบคู่ไปกับการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีเพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การก้ากับดูแล
ของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
 ทั งนี  ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถจ้าแนกเป็นความเสี่ยง ดังนี  
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน  าต้นทุนของบริษัท 
 สรุปรายงานความเสี่ยงทั่วโลกของ World Economic Forum (WEF) ปี 2561 ระบุว่าความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหันของสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดมากที่สุด ประกอบกับความ
ล้มเหลวในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่ง
น ้าต้นทุนของบริษัทได้  
 บริษัทด้าเนินการตามมาตรการควบคุมที่มีอยู่โดยติดตามสถานการณ์น ้าในพื นที่ภาคตะวันออกอย่าง
ใกล้ชิดโดยมีการประชุมติดตามรายงานปริมาณน ้าจัดสรร แหล่งน ้าธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันการขาดแคลนน ้า (Water War Room) รวมถึงจัดท้าแผนการสูบผันน ้าระหว่างพื นที่ เพื่อให้ผู้ใช้น ้าเกิด
ความเช่ือมั่นว่าบริษัทสามารถจัดหาน ้าดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ 
2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในภาคตะวันออกด้านขนส่งการขยายถนนตามแนวเส้นท่อส่ง

น  า 

 ปี 2561 บริษัทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจภายใต้
นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่านโยบายดังกล่าวส่งผลดีด้านโอกาสขยายธุรกิจน ้า
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านขนส่งการขยายถนนในเขตพื นที่
กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท ซึ่งอาจจะกระทบต่อแนวเส้นท่อส่งน ้าและส่งผลถึงการส่งจ่ายน ้าให้กับ
ผู้ใช้บริการได้ 
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 ปัจจุบันมาตรการควบคุมเชิงป้องกันการหยุดชะงักของระบบส่งจ่ายน ้าได้น้าเทคโนโลยีการต่อประสาน
ท่อโดยไม่หยุดจ่ายน ้า (Hot Tapping / Wet Tapping) ท้าให้สามารถซ่อมบ้ารุงท่อ Reroute แนวท่อใหม่ หรือ
ท้าท่อแยกเพื่อสูบส่งน ้าไปยังจุดอื่นโดยไม่ต้องหยุดระบบการจ่ายน ้าให้กับผู้ใช้บริการ  
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการลงทุน 
 บริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจน ้าอุตสาหกรรม รวมถึงแสวงหาการลงทุนใหม่ การลงทุนต่างๆ เผชิญกับ
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การด้าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน 
 ซึ่งบริษัทมีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุน และแนวทางการก้ากับดูแลเพื่อน้ามาใช้ในการ
กลั่นกรองการตัดสินใจ ติดตาม และก้ากับดูแลการลงทุน โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุ นเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Investment Management : SIM) ที่มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ท้าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ติดตามรายงานการลงทุนของบริษัท รวมถึงให้
ความส้าคัญกับการบริหารงานที่มีความส้าคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อลดระดับความ
เสี่ยงของการด้าเนินงานโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้มากที่สุด  
4. ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ 
 บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว จากการขยายธุรกิจน ้าครบวงจร และการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ การน้าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการด้าเนิน
ธุรกิจ ทั งนี หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ได้เพียงพอทันเวลา อาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว 
 บริษัทเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน
โดยการพัฒนาทักษะความสามารถบุคลากร ปรับโครงสร้างให้สนับสนุนการท้างาน พิจารณาก้าหนดแผน
อัตราก้าลัง ระบุต้าแหน่งงานที่ส้าคัญ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
5. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 บทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ
และกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจ 
 บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายการก้ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ของบริษัท (Compliance Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงมีการก้าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่หน่วยงานเพื่อก้ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และกฎระเบียบต่างๆ  ตามหลัก Three Lines of Defense และได้จัดตั งหน่วยงานก้ากับดูแลกิจการเพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการก้ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ และด้าเนินการติดตามการออกร่าง
กฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ๆ เพื่อให้การด้าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ใน
อนาคต 
6. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนส าหรับการด าเนินการตามแผนธุรกิจ 
 งานโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อบริหารจัดการน ้า และโครงการก่อสร้างธุรกิจน ้าอุตสาหกรรมต้องใช้
เงินลงทุนสูง และเป็นการลงทุนล่วงหน้า ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
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อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถท้าให้อัตราส่วนทางการเงินที่ส้าคัญต่างๆ อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทมี
ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่
เหมาะสม 
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4. ทรัพย์สินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินของบริษัทประกอบด้วย

ที่ดิน อาคาร สถานีสูบน  า ท่อส่งน  า มีมูลค่ารวม 12,132.58 ล้านบาท และ 100.35 ล้านบาท 
ตามล าดับดังมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังตารางที่ 4 และ 5 

 
ตารางที่ 4 รายการสินทรัพย์ของบริษัท ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 
2561 

ประเภท/ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ์ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินเนื อที่ 702-1-56.5 ไร่ บริษทัเป็นเจ้าของ 442.98 ไม่มี 

2. อาคาร (กรงุเทพฯ, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) 
     2.1 อาคารส้านักงานกรุงเทพฯ 26 ชั น  
     2.2 ส้านักงานมาบตาพุด จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจ้าของ 413.00 ไม่มี 

3. สถานีสูบน ้า 18 สถานี  บริษทัเป็นเจ้าของ 1,544.54 ไม่มี 
4. เครื่องสูบน ้า 74 ชุด  บริษทัเป็นเจ้าของ 779.92 ไม่มี 
5. ท่อส่งน ้าเชื่อมโยง จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา บริษทัเป็นเจ้าของ 8,952.14 ไม่มี 

 

ตารางที่ 5 รายการสินทรัพย์ประเภทที่ดินของ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ ณ 31 ธันวาคม 2561 
ประเภท/ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ์ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. กิจการประปาสมุย 
- ต.บ่อผุด อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

(เนื อที่ 5 ไร่ 1 งาน 60.2 ตร.ว.)  

บริษทัย่อยเป็นเจ้าของ 42.56 
 

ไม่มี 

2. กิจการประปาสัตหีบ 
- ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (เนื อที่ 3 งาน) 

บริษทัย่อยเป็นเจ้าของ 8.09 
 

ไม่มี 

3. กิจการประปา ราชบุรี 
- ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

(เนื อที่ 8 ไร่ 26 ตร.ว.)  
- ต.แพงพวย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

(เนื อที่ 13 ไร่ 2 งาน 70 ตร.ว.)  

บริษทัย่อยเป็นเจ้าของ 49.70 
 

ไม่มี 
 

 
ทั งนี  กลุ่มบริษัทย่อยยังมีทรัพย์สินหลักที่รับมอบจาก กปภ. โดยการเข้ารับสัมปทานในการด้าเนินกิจการ

ประปา 5 แห่ง ได้แก่ การประปาสัตหีบ การประปาบางปะกง การประปาฉะเชิงเทรา การประปานครสวรรค์ 
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และการประปาระยอง เพื่อใช้ในการด้าเนินการตามสัญญาสัมปทานซึ่งบริษัทจะต้องส่งคืนเมื่อสิ นสุดสัญญา
สัมปทานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ทั งนี  รายการทรัพย์สินหลักรับมอบจากสัญญาสัมปทาน กปภ. 
ประกอบด้วย ระบบท่อส่งจ่ายน ้า สถานีสูบน ้า (อาคารและเครื่องสูบน ้า) ระบบกรองน ้าและผลิตน ้าประปา ถังน ้า
ใสและหอถังสูง สถานีเพิ่มแรงดัน และทรัพย์สินอื่น ได้แก่ อุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน ้าของสถานีสูบ
น ้าแรงต้่า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เครื่องสูบจ่าย สารเคมี ถังควบคุมสูบจ่ายแก๊สคลอรีน เป็นต้น 
 
4.2 ค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานและต้นทนุในการได้มาซึ่งสัมปทาน 

 กลุ่มบริษัทได้รับสัมปทานในการด้าเนินกิจการผลิตและจ้าหน่ายน ้าประปา จาก กปภ. ซึ่งได้รับสิทธิ
สัมปทานภายในระยะเวลา 15 - 30 ปี โดยมีค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานและต้นทุนในการ
ได้มาซึง่สัญญาสัมปทานของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ และบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บจ.ประปาบางปะกง  บจ.
ประปาฉะเชิงเทรา บจ.ประปานครสวรรค์ และ บจ.เอ็กคอมธารา ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นยอดสุทธิจ้านวน 
3,589.79 ล้านบาท ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
และการประเมินมูลค่าจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจจากการซื อหุ้น 
 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
1. ด้านการลงทุน 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยค้านึงถึง 
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง  เพื่อ
ประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นส้าคัญ 

2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการด้าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทย่อยต้องแจ้งยัง
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทกุครั ง 

3) หากการท้าธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อยต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการท้ารายการก่อน 
ทั งนี  การลงทุนหลักที่ส้าคัญจ้าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู้แทนของบริษัทเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะน้าเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป   

4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการด้าเนินงานของธุรกิจที่ส้าคัญ พร้อมทั งวิเคราะห์
ค ว ามอ่ อน ไหวทา ง ธุ ร กิ จ และก า รประ เ มิ น ผล  โ ดย เป รี ยบ เที ยบกั บ เ ป้ า หม าย  ร วมถึ ง แ สด ง 
ความคิดเห็นหรือข้อ เสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อยเพื่ อ ใช้ประกอบ  
การพิจารณาก้าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. การบริหารงานส่วนกลาง 
1) บริษัทก้าหนดนโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย 

โดยหากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตั งแต่ร้อยละ 50 ขึ นไป บริษัทควรได้รับสิทธิแต่งตั งกรรมการของ
บริษัทหรือบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยมีสิทธิก้าหนดให้เป็นกรรมการบริหาร ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนต้าแหน่งผู้บริหารที่บริษัทย่อยดังกล่าวมี หรือจะมีในอนาคต และทั งนี หากบริษัทมีสัดส่วน
การถือหุ้นสูงกว่าร้อยละ 50 ให้บริษัทมีสิทธิในการแต่งตั งคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวตามสัดส่วนที่
บริษัทถือครอง  

2) บริษัทย่อยต้องให้ความส้าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจากการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบให้ทันท่วงที และหมั่นทบทวน
ระบบการท้างานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั นการก้าหนดระเบียบพนักงานและ
การจัดหาพัสดุต้องด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบพนักงานและระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัท โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิ
สงเคราะห์พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ก้าหนดไว้ในคู่มือพนักงานและการจั ดหาพัสดุ โดยให้
สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการด้าเนินงานของบริษัทย่อย 
3. ด้านการจัดการและบริหารการเงิน 
 1)  การจัดหาแหล่งเงินกู้ บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินกู้ โดยแสดงที่มาของความต้องการ
ในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่ม
ด้าเนินการโครงการลงทุนนั นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินกู้ที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม 
 2)  การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก้าไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่มี
เหตุผลอันสมควรที่จะต้องน้าเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน 
 3)  การด้ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ส้าคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องด้าเนินการอย่างเคร่งครัด
และแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน 
4. ด้านการงบประมาณ 
 1)  การท้างบประมาณลงทุนและด้าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่
สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท 
 2)  การจัดท้าและทบทวนงบประมาณต้องด้าเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับ
การด้าเนินการของบริษัท 
 3)  จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั งด้านลงทุนและด้าเนินการอย่างเหมาะสม 
5. ด้านการบัญชี 
 1)  การจัดท้าบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย 
และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. 
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 2)  การส่งงบการเงินให้บริษัทท้างบการเงินรวมต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่
รับการแต่งตั งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ้าปีแล้ว  
 3)  การส่งงบการเงินให้บริษัทท้างบการเงินรวมต้องด้าเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและฝ่าย
บัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส 
 4)  การจัดท้าบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบ
เดียวกับของบริษัท 
6. ด้านการภาษี 
 1)  การจัดท้าและน้าส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 2)  ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระส้าคัญให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและฝ่าย
บัญชีของบริษัททราบโดยทันทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการด้าเนินการที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจ้ารายไตรมาส 
 3)  บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทช้าระภาษี
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก้าหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง  
 
4.4  สัญญาทีส่ าคญั  

บริษัทได้รับโอนสิทธิการบริหารและการด้าเนินกิจการระบบท่อส่งน ้าสายหลักในภาคตะวันออก จาก
กระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี  
สรุปสัญญาการบริหารและการด าเนินกิจการระบบท่อส่งน  าสายหลักในภาคตะวันออก  
คู่สัญญา : กระทรวงการคลัง 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามในสัญญา : 26 ธันวาคม 2536 
อายุสัญญา
  

: ระยะเวลา 30 ปี นับตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

สาระส าคัญของสัญญา : บริษัทรับโอนสิทธิการใช้ระบบท่อส่งน ้าจากกระทรวงการคลังมาด้าเนินการ 
ระบบท่อส่งน  า
  

: “ระบบท่อส่งน ้า” หมายถึง อาคาร สถานีสูบน ้า สถานียกระดับน ้าท่อส่งน ้า 
เครื่องจักรตลอดจนส่วนต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบส่งน ้า ของท่อส่ง
น ้าสายหนองค้อ - แหลมฉบัง สายแหลมฉบัง - พัทยา สายดอกกราย -มาบ
ตาพุด และสายมาบตาพุด - สัตหีบ 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทน
  

: ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ นสุดรอบปีทางการเงินทางบัญชี หรือภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี ทั งนี  ตั งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นต้นไป บริษัท 
ตกลงช้าระผลประโยชน์ตอบแทนให้กระทรวงการคลัง ดังนี  
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1. บริษัทตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั นต่้าให้แก่กระทรวงการ คลัง 
ในอัตรา 2 ล้านบาทต่อปี หรือ 

2. หากในปีใดบริษัทมียอดขายน ้าดิบเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อปี บริษัท
จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับกระทรวงการคลังในอัตราร้อยละ 
1 ของยอดขายน ้าดิบ 

  3. นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 1 หรือ 2 แล้ว หากในปี
ใดบริษัทมีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เกิน
กว่าร้อยละ 20 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (Profit Sharing) 
ให้กับกระทรวงการคลังเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ของส่วนที่เกินร้อย
ละ 20 

ทั งนี  อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมตามข้อ 1 หรือ 2 เมื่อรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในข้อ 3 จะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของมูลค่าที่แท้จริงที่
ได้มีการประเมินตามระยะเวลาและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Real 
Value) ของทรัพย์สินที่บริษัทเช่าจากกระทรวงการคลังตามสัญญานี  
 

สรุปสัญญาสัมปทานในกิจการประปา 
1) ประปาสัตหีบ 

1.1 สัญญา/สมัปทาน  : สัญญาให้สิทธิเช่าบริหาร และด าเนินการระบบประปาสัตหีบ 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามสัญญา  : 28 กรกฎาคม 2543 และ 

แก้ไขเพิ่มเติมครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 และ 
แก้ไขเพิ่มเติมครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 

ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เริ่มให้บริการนบัตั งแต่ 28 กมุภาพันธ์ 2544 
พื นที่ให้บริการ   : ต้าบลสัตหีบ แสมสาร บางเสร่ (บางส่วน) พลูตาหลวง (บางส่วน) 
ก้าลังการผลิต : 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
1.2 สัญญา/สมัปทาน  : สัญญาซื อขายน  าประปาเพื่อส านักงานประปาพัทยา 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ 

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามสัญญา  : 18 ตุลาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการตั งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 
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2) ประปานครสวรรค ์
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน  าประปาเพื่อขายให้แก่ส านักงานประปา

ของการประปานครสวรรค์ออก จังหวัดนครสวรรค์ (กปภ.) 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปานครสวรรค์ จ้ากัด 
วันที่ลงนามสัญญา  : 7 พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี) 
สถานะ : เริ่มให้บริการ ตั งแต่ 1 มีนาคม 2546 
พื นที่ให้บริการ   : ต้าบลนครสวรรค์ออก หนองปลิง พระนอน นครสวรรค์ตก 

วัดไทร หนองกรด หนองกระโดน บ้านแก่ง บึงเสนา เขาดิน หนอง
เบน 

ก้าลังการผลิต : 25,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 

3) ประปาบางปะกง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน  าประปาเพื่อขายให้แก่ส านักงาน

ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ส านักงานประปา 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (กปภ.) 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปาบางปะกง จ้ากัด 
วันที่ลงนามสัญญา  : 9 พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี) 
สถานะ : เริ่มให้บริการ ตั งแต่ 1 เมษายน 2546 
พื นที่ให้บริการ   : อ้าเภอบางปะกงทั งหมด  
ก้าลังการผลิต : 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  (ก้าลังการผลิตเดิม 24,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมกับที่ขยายเพิ่มขึ น 24,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน) 
 

4) ประปาฉะเชิงเทรา 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน  าประปาเพื่อขายให้แก่ส านักงาน

ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ส านักงานประปา
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ้ากัด 
วันที่ลงนามสัญญา  : 9 พฤศจิกายน 2543  
ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี)  
สถานะ : เริ่มให้บริการ ตั งแต่ 1 เมษายน 2546 
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พื นที่ให้บริการ : อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทราฝั่งขวาแม่น ้าบางปะกง (สองฝั่งถนน 
สุวินทวงศ์ (บางส่วน) และบางน ้าเปรี ยว (บางส่วน)) 

ก้าลังการผลิต : 51,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 

5) ประปาพื นที่บ่อวิน 
5.1 สัญญา/สมัปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาพื นที่บ่อวิน เพื่อจ าหน่าย

น  าประปาในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 

คู่สัญญา : เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ 
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก 

วันที่ลงนามสัญญา  : 30 มีนาคม 2547 
5.2 สัญญา/สมัปทาน : สัญญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.บ่อวิน เพื่อจ าหน่าย

น  าในพื นที่ อบต.บ่อวิน 
คู่สัญญา : องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อวิน และ 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามสัญญา   5 สิงหาคม 2548 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ป ี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั งแต่ มิถุนายน 2549 
พื นที่ให้บริการ   : เขตเทศบาลต้าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และองค์การบริหารส่วน

ต้าบลบ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
ก้าลังการผลิต : 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

  
6) ประปาเกาะสมุย 

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซื อขายน  าประปาเพื่อส านักงานการประปาเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก 

วันที่ลงนามสัญญา  : 7 กรกฎาคม 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ตั งแต่ 12 พฤษภาคม 2548  
พื นที่ให้บริการ   : เกาะสมุย 
ก้าลังการผลิต : 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
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เทคโนโลย ี : การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis   
(RO) 
 

7) ประปาเกาะล้าน 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการประปาเกาะล้าน เพื่อจ าหน่ายน  าประปา

แก่ประชาชนบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
คู่สัญญา : เมืองพัทยา และ 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก 

วันที่ลงนามสัญญา  : 17 กันยายน 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ป ี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั งแต่ กันยายน 2549  
พื นที่ให้บริการ   : เกาะล้าน จังหวัดชลบุร ี
ก้าลังการผลิต : 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
เทคโนโลย ี : การผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเลด้วยระบบ Reversed Osmosis 

(RO) 
 

8) ประปาระยอง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน  าประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ.ที่  

ส านักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง  
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และกลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม 
วันที่ลงนามสัญญา  : 14 มีนาคม 2549 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั งแต่ 12 กรกฎาคม 2549 
พื นที่ให้บริการ   : เขตเทศบาลเมืองระยอง เทศบาลต้าบลบ้านค่าย บ้านเพ 

บึงส้านักใหญ่ แหลมแม่พิมพ์ องค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงเนิน 
น ้าคอก ทับมา เนินพระ ตะพง ห้วยโป่ง 

ก้าลังการผลิต  86,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 

9) ประปาชลบุร ี
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซื อขายน  าประปาเพื่อส านักงานประปาชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 
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วันที่ลงนามสัญญา  : 3 มิถุนายน 2552 
ระยะเวลาสัญญา   : 20 ปี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนเมษายน 2553  
พื นที่ให้บริการ   : ขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี 
ก้าลังการผลิต  40,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 
10) ประปาหนองขาม 

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาด าเนินกิจการระบบประปา อบต.หนองขาม  
คู่สัญญา : องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขาม และ  

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 
วันที่ลงนามสัญญา  : 29 ธันวาคม 2553 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ใน วันที่ 2 มกราคม 2554  
พื นที่ให้บริการ   : ต้าบลหนองขาม อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ก้าลังการผลิต      : 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

  
11) ประปาหลักชัยเมืองยาง   

11.1 สัญญา  : สัญญาจ้างบริการและบ ารุงรักษาระบบผลิตน  าประปา 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างบริการและบ ารุงรักษาระบบ
ผลิตน  าประปา โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 
จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 1) 

คู่สัญญา : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จ้ากัด และ  
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยทูีลิตี ส์ 

วันที่ลงนามสัญญา  : 28 พฤษภาคม 2558 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มกราคม 2561 
พื นที่ให้บริการ   : นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 
ก้าลังการผลิต      : ระบบผลิตน ้าประปา 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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11.2 สัญญา  : สัญญาจ้างบริการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย โครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมอืงยาง จังหวดัระยอง 

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างบริการและบ ารุงรักษาระบบ

บ าบัดน  าเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 

จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 1) 

คู่สัญญา : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จ้ากัด และ  

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 

วันที่ลงนามสัญญา  : 28 กรกฎาคม 2558 

ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 

สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มกราคม 2561 

พื นที่ให้บริการ   : นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 

ก้าลังการผลิต      : 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 

12) ประปาหวัรอ   
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซื อขายน  าประปาในเขตเทศบาลต าบลหัวรอ 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวดัพิษณุโลก  
คู่สัญญา : เทศบาลต้าบลหัวรอ  และ  

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยทูีลิตี ส์ 
วันที่ลงนามสัญญา  : 28 มีนาคม 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 27 เมษายน 2561 
พื นที่ให้บริการ   : ต้าบลหัวรอ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

    ก้าลังการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

     : 
 
 
 
 
 
     

7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
1. ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มี

จ้านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินส้าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

2. ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างมี
นัยส้าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 รายละเอียดคดีฟ้องร้องอื่นๆ ปรากฎอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อ 35  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูส าคัญอืน่ 
ชื่อบริษัท   บริษัท จัดการและพัฒนาทรพัยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ    พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน ้าดิบในพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  
ที่ตั งส้านักงานใหญ่  เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษัท  0107539000316 (เดิม บมจ.632) 
เว็บไซต ์    www.eastwater.com 
โทรศัพท ์   (662) 272-1600 
โทรสาร    (662) 272-1601-3, (662) 272-1692 
ทุนจดทะเบียน   1,663,725,149 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ทุนช้าระแล้ว  1,663,725,149 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
 
รายชื่อกิจการที่บริษัท ถือหุน้ตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไป 
ชื่อบริษัท   บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ    บริหารกิจการประปาและบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียในรูปสัญญาสัมปทาน  
   สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร 
ที่ตั งส้านักงานใหญ่   เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร ์ชั นที่ 18 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล  
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์   (662) 272-1688 
โทรสาร    (662) 272-1691 
ทุนจดทะเบียน   930,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 930,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ทุนช้าระแล้ว    510,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
 
บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(หุ้นสามัญ)    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท:์    (662) 009-9000 
โทรสาร:    (662) 009-9991  
 

http://www.eastwater.com/
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ผู้สอบบัญชี      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
     179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั น 15 ถนนสาทรใต ้
     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท:์     (662) 844-1000 
โทรสาร:     (662) 286-0500 
ข้อมูลส าคัญอืน่     ไม่ม ี
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  
 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกช้าระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,663.73 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด 
(มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี   

 
ตารางที่ 6 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561  

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20% 

2 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED 311,443,190 18.72% 

3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57% 

4 นายมิน เธียรวร 34,500,000 2.07% 

5 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 30,226,600 1.82% 

6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79% 

7 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65% 

8 ธนชาต Low Beta 25,181,300 1.51% 

9 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 25,159,500 1.51% 

10 ธนชาต Prime Low Beta 23,728,200 1.43%  
ผู้ถือหุ้นอื่น 411,408,559 24.73% 

   1,663,725,149 100.00% 
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 

หมายเหต ุ:  ผู้ถือหุ้นในล้าดับที่ 1 และ 3 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ และ ผู้ถือหุ้นล้าดับที่ 2 เป็นนิติบุคคล ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นทั ง 3 ราย มีส่วนในการก้าหนดนโยบายการจัดการ โดยเสนอผู้แทนเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั ง  
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจ้านวน 2 ชุด เป็นจ้านวนเงิน 2,400 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี   
 

ตารางที่ 7 ประวัติการออกหุ้นกู้  
หุ้นกู้ 

ครั้งที ่

ประเภทหุ้นกู ้ มูลค่าที่ออก 

(ล้านบาท) 

อายุ 

(ปี)  

วันครบ

ก าหนด 

ไถ่ถอน  

อัตรา

ดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อ

ปี)  

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 

2560  

(ล้านบาท)  

อันดับความ

น่าเชื่อถือ

ของหุ้นกู้  

1/2558 

ชุดที่ 1 

หุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือประเภท

ไม่ด้อยสิทธิ ไมม่ี

หลักประกัน และไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

1,200 7 16 มิ.ย. 

2565 

3.84 1,200 A+/Stable 

1/2558 

ชุดที่ 2 

หุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือประเภท

ไม่ด้อยสิทธิ ไมม่ี

หลักประกัน และไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

1,200 10 16 มิ.ย. 

2568 

4.18 1,200 A+/Stable 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก้าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักเงินส้ารองต่างๆ ตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับความจ้าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีบ่ริษัทเห็นสมควร 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ด้าเนินการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอ้านาจกระท้าการ
ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้จั ดตั ง
คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ท้าหน้าที่กลั่นกรองงานที่ส้าคัญ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) 
คณะกรรมการการลงทุน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน และ 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่เป็นผู้บริหาร
สูงสุด ก้ากับดูแล 5 สายงาน ประกอบด้วย 1) สายกลยุทธ์ 2) สายพัฒนาธุรกิจ 3) สายปฏิบัติการ 4) สาย
สนับสนุน และ 5) สายการเงินและบัญชี ซึ่งประกอบด้วยทั งหมด 13 ฝ่ายและ 2 ส้านัก ดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 แผนผังโครงสร้างองค์กร  

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีจ้านวนทั งหมด 12 คน ซึ่งมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม 
กรรมการอิสระมีจ้านวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของกรรมการทั งคณะ คณะกรรมการตรวจสอบมี 
จ้านวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั งคณะ ทั งนี กรรมการ 2 คน ได้แก่ นางธัชดา จิตมหาวงศ์ และ
นางอัศวินี ไตลังคะ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน  
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 ในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั งกรรมการและกรรมการอิสระจะอยู่บนพื นฐานของความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
ด้าเนินการกลั่นกรองก่อนน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีการจัดท้าตาราง
องค์ประกอบความรู้ความช้านาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะ
เฉพาะด้านที่จ้าเป็นต่อการประกอบกิจการ บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จ้านวน 3 
คน จาก กปภ. กนอ. และบริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการน ้า และได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการด้าเนินการงานของบริษัทด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง ดังมีประวัติกรรมการปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี   
 
คุณสมบัติของกรรมการและวาระการด ารงต าแหน่ง 
  หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับทบทวนปี 2561 ได้ก้าหนดคุณสมบัติของกรรมการว่า
ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อก้าหนดของคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลท. กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ได้ก้าหนดการด้ารง
ต้าแหน่งของกรรมการดังนี  

 1. ในการประชุมสามัญประจ้าปีทุกครั งกรรมการต้องออกจากต้าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม  ถ้า
จ้านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ้านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่ง
กรรมการ ผู้ออกจากต้าแหน่งตามวาระนั นอาจจะได้รับการพิจารณาการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งอีกก็ได้  

 2. ในกรณีที่ต้าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั งนี  มติของ
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ้านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต้าแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน 
  กรรมการคนใดจะลาออกจากต้าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกถึงบริษัท 
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต้าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ้านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 3. กรรมการอิสระมีระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั ง
ให้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการอิสระครั งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั งกรรมการอิสระนั นให้ด้ารงต้าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ้าเป็นดังกล่าว  
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 4. กรรมการบริษัทไปด้ารงต้าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัทจด
ทะเบียน 

 5. กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสามารถด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท
จดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 2 บริษัทจดทะเบียน 
 
บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ 

1. ก้ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม 
และการก้ากับดูแลกิจการที่ด ี

3. เป็นผู้ เรียกประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ก้าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่และมีมาตรการก้ากับดูแลให้เรื่องส้าคัญได้ถูกบรรจุ
เป็นวาระการประชุม เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
ส้าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ 

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 
การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน 
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการ
บริหาร และการก้ากับดูแลกิจการ รวมทั งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายและ
กระบวนการที่เหมาะสมได้น้ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

 ทั งนี หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ปี 2561 ได้ระบุ เรื่องที่ควรดูแลให้มีการ
ด าเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการด้าเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่ง
คณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ได้แก ่

1) การก้าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั งประพฤติตนเป็นต้นแบบ  
3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) การสรรหา พัฒนา ก้าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ 
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5) การก้าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร  

 ทั งนี  ในการพิจารณาด้าเนินการในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้
เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาได้ 

 เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ 
และฝ่ายบริหารควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการควร
ก้ากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั ง
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด้าเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ได้แก่ 

1) การก้าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ้าปี  
2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
3) การก้าหนดอ้านาจด้าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  
4) การก้าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5) การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน  
6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ  

 เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรก้ากับดูแลระดับ
นโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด้าเนินการ 
ได้แก ่

1) การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว  
2) เรื่องที่มีข้อก้าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น  

 
การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอ้านาจ โดยแยกหน้าที่ การ
ก้ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานคณะกรรมการได้ก้าหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั งปี 
เดือนละ 1 ครั ง เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั ง ทั งนี  เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือ
เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนซึ่งประธาน
คณะกรรมการเห็นชอบให้น้าเสนอเป็นระเบียบวาระ เพื่อความรวดเร็วในการด้าเนินการ หากกรรมการท่านใด
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มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวาระใดจะงดเว้นการให้ความเห็น และการ
ออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุมในการประชุมครั งนั น 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอ
ความคิดเห็นอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการจัดท้ารายงานการประชุมโดยจะส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาภายใน 7 วันท้าการ จากนั นคณะกรรมการบริษัทจะรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครั งถัดไป   

 
การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของบริษัท แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ อาทิ การติดตามความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างที่
ส้าคัญ  กลยุทธ์การขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามข้อก้าหนดของ ก.ล.ต. และผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เป็น
ต้น 
 

      ตารางที่ 8 รายชื่อกรรมการและจ านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
การประชุม 

(ครั้ง) 

1. นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล1 • กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการบริษัท 

9/9 

2. นายอมร  เลาหมนตรี • กรรมการอิสระ 14/14 

3. พลต้ารวจตรี วิชัย  สังข์ประไพ • กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

12/14 

4. นายสุรชัย  ขันอาสา • กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

13/14 

5. นางธัชดา  จิตมหาวงศ์ • กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

• กรรมการตรวจสอบ 

13/14 

6. นางอัศวินี  ไตลังคะ2 • กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการตรวจสอบ 

8/9 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
การประชุม 

(ครั้ง) 

7. นายโอฬาร  วงศ์สุรพิเชษฐ์ • กรรมการอิสระ 

• กรรมการการลงทุน 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

12/14 

8. พันเอก เปรมจิรัสย์  ธนไทย
ภักดี 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

9/14 

9. นายกฤษฎา  ศังขมณี  • กรรมการ 

• กรรมการการลงทุน 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

10/14 

10. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ 
เซอร์แวนเทส ริเวร่า3 

• กรรมการ 

• กรรมการการลงทุน 

10/11 

11. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก4 • กรรมการ 0/0 

12. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง • กรรมการ และกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ 

• กรรมการการลงทุน 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

14/14 

หมายเหต ุ 1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 มีมติแต่งตั ง นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แทน ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ  
   ซึ่งออกตามวาระ 
2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 มีมติแต่งตั ง นางอัศวินี ไตลังคะ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร  
   ซึ่งออกตามวาระ 

3. คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั ง นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แทน 
    นายชัยพัฒน์ สหัสกุล 
4. คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั ง นางสาวสมจิณณ์ พิลึก เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 แทน นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา  

   

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยยกเลิกคู่มือคณะกรรมการ

บริษัท และน้าหลักปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของ  ก.ล.ต. ซึ่งระบุขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการโดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย  

1) ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น้าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน  

2) ก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  
3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ  
4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร  
5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
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7) รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  
8) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น   

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน  

ตามข้อบังคับบริษัท ได้ก้าหนดให้กรรมการผู้มีอ้านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้กรรมการสอง
คน ลงลายมือช่ือและประทับตราส้าคัญของบริษัท 

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ  
 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั งแบบรายคณะและรายบุคคล ปีละ 
1 ครั ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยแบ่ง
การประเมินเป็น 3 แบบ ประกอบด้วย  
 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ  
 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ  
 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล 
 นอกจากนี กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
ปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อ้านาจ หน้าที่ ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบปีละ 1 ครั ง ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทจะน้าสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด้าเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี 
 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ ประกอบด้วยค้าถาม 6 หัวข้อ ได้แก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท้าหน้าที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.18    

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วยค้าถาม 3 หัวข้อ ได้แก ่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. การปฏิบัติตามอ้านาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบ 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่อย คะแนน (ร้อยละ) 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 97.96 
2) คณะกรรมการการลงทุน 92.62 
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 91.54 
4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 98.19 
5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 96.17 

หมายเหต:ุ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้    
   เปลี่ยนชื่อและบทบาทหน้าที่ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั งที่ 12/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
 

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั รายบุคคล ประกอบด้วยค้าถาม  3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.32 
 

8.2 ผู้บริหาร  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายชื่อผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ 
ทจ. 23/2551 จ้านวน 8 คน ดังมีรายชื่อตามตารางที่ 10 ทั งนี ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย มีความรู้
และประสบการณ์ ดังรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 1 และมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท
ดังภาพที่ 5 
 
ตารางที่ 10 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่  

2. นายเชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้บริหาร (ได้รบัมอบหมายก้ากับดูแลกิจการในเครือ) 
และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์  

3. นายชรินทร์  โซนี ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ 
4. นายบดินทร์  อุดล ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ 

5. นางวิราวรรณ  ธารานนท์   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท 
6. นางธิดารัชต์  ไกรประสิทธิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ 
7. นางสาวจินดา  มไหสวริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายสนับสนุน 

8. นายสมบัติ   อยู่สามารถ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายการเงินและบัญช ี
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ภาพที่ 5 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษทั

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

ส านักเลขานุการบริษัท 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

และเลขานุการบริษัท 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
สายกลยุทธ์ 

ผู้อ้านวยการ ฝ่ายการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
สายพัฒนาธุรกิจ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สายปฏิบัติการ 

ส านักกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
- ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายดูแลกิจการในเครือ) และ
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 
- ผู้ อ า นวยการอาวุ โ ส  ป ร ะจ า ส า นั ก ก ร รมการ
ผู้อ านวยการใหญ่  

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
ฝ่ายตรวจสอบ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
สายสนับสนุน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
สายการเงินและบญัชี 

ผู้อ้านวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ผู้อ้านวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้อ้านวยการฝ่ายปฏิบัติการและ

บริการลูกค้า 

ผู้อ้านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผู้อ้านวยการ ฝ่ายส่ือสารองค์กร ผู้อ้านวยการ ฝ่ายวิศวกรรม 

ผู้อ้านวยการ ฝ่ายซ่อมบ้ารุง 

ผู้อ้านวยการฝ่ายบริหารโครงการ
ก่อสร้าง 

ผู้อ้านวยการ ฝ่ายอ้านวยการ 

ผู้ อ้ านวยการฝ่ าย เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ้านวยการ ฝ่ายบัญชี 
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8.3 เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั งนางวิราวรรณ ธารานนท์ ด้ารงต้าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มี

อ้านาจหน้าที่ตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 เพื่อรับผิดชอบ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ค้าแนะน้าแก่กรรมการบริษัท ใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนี ยังมีหน้าที่ในการจัดท้าและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ้าปีของบริษัท รายงาน
การมีส่วนได้เสีย และการถือครองหลักทรัพย์ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร นอกจากนี ยังมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อาทิ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศยังหน่วยงานก้ากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั งจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมี
ประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1 โดยในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้รับการ
อบรมด้านกฎหมายในหลักสูตร New Era of Governance & Internal Controls และการพัฒนาภาวะผู้น้า
ในหลักสูตร Leadership Development Program by PACRIM เป็นต้น 

 
8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในเบื องต้น ก่อนน้าเสนอยังคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้
น้าเสนอในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั งนี  บริษัทได้ก้าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั งรูปแบบที่เป็นตัว
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลด้าเนินงานของบริษัท 
ได้แก่ โบนัส โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น อนึ่งในการก้าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั น 
บริษัทได้ค้านึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยอื่นประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการ
และขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบกรรมการ 5) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีระดับที่
เหมาะสม เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ นอกจากนี การจ่ายค่าตอบแทนโบนัส
จะต้องสอดคล้องกับการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และต้องไม่สูงเกินไปจนท้าให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ  

 ทั งนี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองก้าหนดรูปแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ เพื่อน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั งการ
พิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ นเงินเดือนประจ้าปีของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน 
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 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2561 ดังนี  

 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

  1.1 คณะกรรมการบริษัท 

• ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 

• เบี ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั ง จ่ายตามจ้านวนครั งที่เข้าประชุม 
โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี ยประชุม
ครั งละ15,000 บาท จ่ายตามจ้านวนครั งที่เข้าประชุม 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 

• เบี ยประชุมคนละ 10,000 บาท/คน/ครั ง จ่ายตามจ้านวนครั งที่เข้าประชุม  
1.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

• ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน  

• เบี ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั ง จ่ายตามจ้านวนครั งที่เข้าประชุม 
2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ให้คงอัตราการจ่ายโบนัสประจ้าปี 2560 ใน

อัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เป็นจ้านวนรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป ทั งนี ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มขึ นอีกร้อยละ 50 
และอัตราการค้านวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าด้ารงต้าแหน่ง  

 2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน บริษัทไมม่ีค่าสิทธิประโยชน์อ่ืน 
รายละเอียดค่าตอบแทนของ คกก.บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับรายบุคคลประจ้าปี 2561 

แสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561                             
                              หน่วย : บาท 

รายชื่อคณะกรรมการ 

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจ า (บาท) 
โบนัสกรรมการ 

จากผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 

รวม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
การลงทุน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและ 

พัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

1. นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล1 507,000 - - - - - - 507,000 

2. นายอมร  เลาหมนตรี 576,500 - - - - - 818,692 1,395,192 

3. พลต้ารวจตรี วิชัย  สงัข์ประไพ 480,000 310,000 - - 120,000 20,000 545,794 1,475,794 

4. นายสุรชยั  ขันอาสา 490,000 - 110,000 - - 70,000 246,729 916,729 

5. นางธัชดา  จิตมหาวงศ ์ 490,000 304,999 - - 110,000 - 545,794 1,450,793 

6. นางอัศวินี  ไตลังคะ2 328,000 197,333 - 30,000 - - - 555,333 

7. นายโอฬาร  วงศส์ุรพิเชษฐ ์ 480,000 - 90,000 - - 60,000 110,654 740,654 

8. พันเอก เปรมจิรสัย์  ธนไทยภักด ี 450,000 - - - 100,000 50,000 545,794 1,145,794 

9. นายกฤษฎา  ศังขมณ ี 460,000 - 20,000 30,000 - 10,000  47,850 567,850 

10. นายเวอร์จลิิโอ จูเนยีร์ เซอร์แวนเทส ริเวรา่3 387,000 - 60,000 - - - - 447,000 

11. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก4 21,000 - - - - - - 21,000 

12. นายจิรายทุธ  รุ่งศรทีอง 500,000 - 110,000 55,000 - - - 665,000 

 

หมายเหต:ุ  1. นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล  ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
     2. นางอัศวินี ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
   3. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 
   4. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
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นอกจากนี  ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อกลั่นกรอง เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการก้าหนดโครงสร้างอัตราราคาค่าน ้า โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวม 130,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)       ส่วนที่ 2 การจัดการและการก้ากับดูแลกิจการ  

42 
 

ตารางที่ 12 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2561              

 หน่วย : บาท 

รายชื่อคณะกรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561 

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจ า (บาท)  
โบนัสกรรมการ   

จากผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 

รวม  
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

การลงทุน 
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลและ 
พัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

104,000 - 20,000 20,000 - - 545,794 689,794 1. นายชัยพฒัน์  สหัสกลุ 1 

 
 

153,000 87,666 - - 30,000 - 545,794 816,460 2. ดร.ชนินทร์  ทินนโชต ิ2 

 
 

143,000 40,000 - 20,000 - - 545,794 748,794 3. นายไพบลูย์  ศิริภาณุเสถยีร 3 

 

4. ดร.วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม 4 150,000 - - - - - 545,794 695,794 

 

179,000 - - 10,000 - - - 189,000 5. นายอัฐพล  จิรวฒันจ์รรยา 5 

 

  
หมายเหตุ: 1. นายชัยพัฒน์  สหัสกุล ลาออกจากต้าแหน่งกรรมการบริษัท  มีผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 

   2. นายชนินทร์ ทินนโชต ิลาออกจากต้าแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 
    3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ลาออกจากต้าแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561   

   4. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิม่ ลาออกจากต้าแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561   
5. นายอัฐพล จิรวฒัน์จรรยา ลาออกจากต้าแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 13 รายงานการถือครองหลักทรพัย์ของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
ล าดับ 

 
 

รายชื่อ 

                  
 

ต าแหน่ง 

             จ านวนหุ้น 

 
31 ธ.ค. 2560 

 
31 ธ.ค. 2561 

เพ่ิม/ลด 
ระหว่างปี 

2561 

1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล1 ประธานคณะกรรมการ N/A - - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

2. นายอมร เลาหมนตรี  กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

3. พลต้ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

4. นายสุรชัย ขันอาสา กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

5. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - -  - 

6. นางธัชดา จิตมหาวงศ์ กรรมการอิสระ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

7. พันเอกเปรมจิรัสย์ ธนไทยภักด ี กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

8. นายกฤษฎา ศังขมณี กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

9. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า2 กรรมการ N/A - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

10. นางอัศวินี ไตลังคะ3 กรรมการอิสระ N/A - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

11. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก4 กรรมการ N/A - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A - - 

12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

หมายเหต:ุ   1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  ได้รับการแต่งตั งเป็นประธานคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
           2. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 

          3. นางอัศวินี ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
          4. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 14 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561  
 

ล าดับ 
 

รายชื่อ 
 

ต าแหน่ง 

 

จ านวนหุ้น 

 

วันที่พ้น 
จากต าแหน่ง 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/ลด  

1. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กรรมการ - - - 1 พ.ค. 61 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  

2. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ - - - 14 มี.ค. 61 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  

3. ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ  กรรมการอิสระ - - - 23 เม.ย. 61 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  
4. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ - - - 23 เม.ย. 61 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  

5. นายอัฐพล  จิรวัฒน์จรรยา กรรมการ - - - 7 ธ.ค. 61 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A - -  

 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั งในระยะสั นที่สอดคล้อง

กับผลการด้าเนินงานของบริษัทแต่ละปี และการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีการส้ารวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานกับองค์กรภายนอก  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้   นอกจากนี ยังน้าข้อมูลดัชนี
ราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบการ
จ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน   

บริษัทมุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน มีการน้าดัชนีวัดความส้าเร็จของงาน (KPIs  : Key 
Performance Indicators) มาใช้ในการประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทั งนี  KPIs จะมีความสอดคล้องตั งแต่
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการท้างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยตรง  การบรรลุผลส้าเร็จตาม
เป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท 
 
โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท 

  ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้ กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่และผู้บริหารสี่รายแรก ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ดังนี  
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1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่   

• เงินเดือน  โดยค่าจ้างเงินเดือนจะจ่ายตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ทักษะ
และความช้านาญ เป็นการจ่ายแบบประจ้าทุกเดือน ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ้าทุกปีจากผลการ
ปฏิบัติงานและอัตราการปรับค่าจ้างเงินเดือนตามตลาดแรงงาน 

• ผลประโยชน์อื่นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน  
การช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต และกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ เป็นต้น  

2. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัสประจ้าปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายตามผลการ
ปฏิบัติงาน ( Corporate KPIs)  ในแต่ละปีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั งนี  ผลการ
ปฏิบัติงานนี เป็นผลรวมจากปัจจัยหลายด้าน ทั งด้านการเงิน การจัดการกระบวนการ ด้านผู้มีส่วนได้
เสีย และด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ซึ่งมีการให้น ้าหนักตามความส้าคัญในแต่ละป ี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ผู้บริหาร และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ

ผู้บริหาร แสดงในตารางที่ 15-17 

  ตารางที่ 15 การจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทส าหรับพนักงานในแต่ละระดับ 
ประเภทของค่าตอบแทน CEO ผู้บริหาร พนักงาน 

เงินเดือน  / / / 

โบนัสตามผลงาน  / / / 

กองทุนส้ารองเลี ยงชีพ - / / 

 
  ตารางที่ 16 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และผู้บริหาร1 ที่ได้รับในปี 2561 ดังนี  

ค่าตอบแทน จ านวน (บาท) 
เงินเดือนรวม 26,424,156 
โบนัส 2 8,689,190 
กองทุนส้ารองเลี ยงชีพ (เงินสมทบ) 1,819,973 

รวม 36,933,319 
  หมายเหตุ : 1. ผู้บริหาร 8 รายได้แก่ กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ผู้บริหารได้รับมอบหมายก้ากับดูแลกิจการในเครือ ผู้ช่วย

กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ผู้ช่วย
กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ้านวยการใหญ่สายสนับสนุน และผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี 

       2. โบนัสของปี 2560 จ่ายในเดือนมีนาคม 2561 
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  ตารางที่ 17 การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ข้อมลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
ล าดับ 

 
รายชื่อ 

                 

ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม/
ลด 

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ 
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายกลยุทธ์ 

- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

2. นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ผู้บริหาร 
(ได้รับมอบหมายก้ากับดูแลกิจการบริษัทในเครือ) 

- 
 

- - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

3. นายชรินทร์ โซนี่  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ 
และรักษาการผู้อ้านวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

4. นายบดินทร์ อุดล ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ 
และรักษาการผู้อ้านวยการ ฝ่ายซ่อมบ้ารุง 

- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - -  - 

5. นางวิราวรรณ ธารานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ 
และเลขานุการบริษัท  

- - - 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

6. นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ 
ฝ่ายตรวจสอบ 

600,000 600,000 0 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

7. นางสาวจินดา มไหสวริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายสนับสนุน - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

8. นายสมบัติ อยู่สามารถ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
  

 
8.5 บุคลากร 

 ในปี 2561 เป็นปีที่การด้าเนินงานแบบโครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์หน่วยงานสนับสนุนภายใน
กลุ่มบริษัท (SSC : Shared Service Center) ครบปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี  

1) การสอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร    
2) การแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 
3) การเน้นประสิทธิภาพการบริหารงาน 
4) ความสมดุลของการตรวจสอบและการควบคุม (Check and balance) 
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5) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเส้นทางสายอาชีพ 
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีพนักงานทั งสิ น  221 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ้า 217
คน  พนักงานสัญญาจ้าง 4 คน ดังนี  

ส านัก/สาย จ านวน (คน) 

กรรมการผู้อ้านวยการใหญ ่ 5 

ส้านักเลขานุการบริษัท 19 

ฝ่ายตรวจสอบ 8 

สายกลยุทธ ์ 19 

สายพัฒนาธุรกิจ 22 

สายปฏิบัติการ 66 

สายสนับสนุน 40 

สายการเงินและบัญช ี 42 

รวม 221 

 

การบริหารผลตอบแทน โครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (Remuneration Policy) 
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั งในระยะสั นที่

สอดคล้องกับผลการด้าเนินงานของบริษัทแต่ละปี และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน  

 ในการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงาน  บริษัทมุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for 
Performance)  โดยน้าดัชนีวัดความส้าเร็จของงาน (KPIs  : Key Performance Indicators) มาใช้ในการ
ประเมินผลของพนักงานทุกระดับ   ทั งนี   KPIs จะมีความสอดคล้องตั งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ
ระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการท้างานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร 

 ส้าหรับในระยะยาว บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน  โดยจะจ่าย
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ที่มีศักยภาพ  มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั งให้ความส้าคัญกับการพัฒนา 
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ให้พนักงานผู้มีศักยภาพเติบโตตามสายอาชีพ  ทั งนี นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว  บริษัทยังดูแลสวัสดิการ
ต่างๆ ของพนักงานอย่างสม่้าเสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ   ซึ่งเป็น
ผู้แทนจากพนักงานในการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานทั งองค์กร 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป   

ในปี 2561  บริษัทได้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล (HR Master 
Plan)  ได้ด้าเนินการ เรื่อง  ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)    ระบบ
เส้นทางเดินสายอาชีพ (Career Path)   และ ระบบการบริหารแผนสืบสอดต้าแหน่ง (Succession Plan)    
ซึ่งจะต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องดดยเป้าหมายหลักคือการเป็น องค์กรที่มีผลงานดี (High Performance 
Organization)  

การบริหารจัดการและดูแลสวัสดิการของพนักงาน  แบ่งเป็น 
1. คณะกรรมการสวัสดิการ   

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีการจัดตั งสหภาพแรงงาน  แต่ได้จัดให้มีการเลือกตั งคณะกรรมการ
สวัสดิการประจ้าสถานประกอบกิจการขึ น  มีวาระคราวละ 2 ปี  ตามมาตรา 97 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.2541  ซึ่งพนักงานประจ้าทุกคนมีสิทธิในการสมัครและเลือกตั งคณะกรรมสวัสดิการฯ โดยมี
คณะกรรมการเลือกตั งเป็นผู้ด้าเนินการจัดการเลือกตั งเพ่ือให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 

  เดิมบริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพียงเดียว  อย่างไรก็ตามในปี 
2561 จากจ้านวนพนักงานที่ เพิ่มขึ นและมีความหลากหลายมากขึ น บริษัทจึงได้จัดให้ มีการเลือกตั ง
คณะกรรมการสวัสดิการฯ ของพื นที่ปฏิบัติการระยองเพิ่มอีก 1 คณะ ดังนั นปัจจุบันบริษัทจึงมีคณะกรรมการ
สวัสดิการรวม 2 คณะ ประจ้าพื นที่ส้านักงานใหญ่และพื นที่ปฏิบัติการระยอง รวมทั งสิ นจ้านวน 10 คน เป็น
ผู้แทนพนักงานจากส้านักงานใหญ่และพื นที่ปฏิบัติการระยองในทุกระดับ  ท้าหน้าที่ควบคุม ดูแล และร่วม
หารือกับบริษัทเพื่อจัดหาสวัสดิการให้กับพนักงาน  ตลอดจนให้ค้าปรึกษาและเสนอแนะความเห็นที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัทและพนักงาน   

 2. สวัสดิสงเคราะห์และสทิธิประโยชน์ของพนักงาน  

    บริษัทจัดให้มีสวัสดิสงเคราะห์เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานประจ้าโดยเท่าเทียมกัน ได้แก่  
(1) สวัสดิสงเคราะห์พื นฐาน ซึ่งพนักงานจะได้สิทธิเหมือนกันทุกคน เช่น การตรวจสุขภาพ

ประจ้าปี  ค่ารักษาพยาบาลการคลอดบุตร  การประกันสุขภาพ  การประกันชีวิตหมู่  เงินทดแทนการขาด
รายได้จากการเจ็บป่วย / ทุพลภาพ / เสียชีวิต และการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เป็นต้น  

(2) สวัสดิสงเคราะห์ยืดหยุ่น   พนักงานสามารถเบิกได้ตามความจ้าเป็นของแต่ละบุคคล
ภายใต้วงเงินสูงสุดที่ก้าหนด  ส้าหรับพนักงานเข้าใหม่จะค้านวณตามสัดส่วนอายุงาน 

(3) การลาคลอด 
(4) กองทุนส้ารองเลี ยงชีพ 
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ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์และพันธกิจที่เปลี่ยนแปลงกับการก้าวสู่ธุรกิจ

น ้าครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ  รวมถึงความแตกต่างตามวัยและเพศเป็นความท้าทายหนึ่งขององค์กร บริษัทจึง
ได้วางกรอบการด้าเนินงานภายใต้  HR Master Plan  เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ 
ตลอดจนรักษาองค์ความรู้ให้อยู่ภายในองค์กรเพื่อเป็น  High Performance Organization & Learning 
Organization ในอนาคต  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  การเตรียมความรู้พื นฐานให้กับพนักงานใหม่  การ
พัฒนาศักยภาพพนักงานและการประเมินผลและการบริหารจัดการความรู้องค์กร   

1. การเตรียมความรู้พื้นฐานให้กับพนักงานใหม่ 
บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการบรรยายและ

กิจกรรมฐานความรู ้ เพื่อให้พนักงานที่เข้างานใหม่ทุกคนไดร้ับรู้รับทราบถึงนโยบายที่ส้าคัญและมาตรฐานต่างๆ 
ในการด้าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  รวมถึงความรู้พื นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน ้าแบบครบวงจร  พร้อม
ทั งเปิดโอกาสให้ลงพื นที่เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน ้าดิบ  น ้าประปา  และการบ้าบัดน ้าเสียจากสถานที่
จริง  (Site Visit)  โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ด้วยตัวเอง  แสดงให้เห็นถึงการ
ให้ “ความส้าคัญ” และ “ใส่ใจ”กับการเข้าเริ่มงานของพนักงานใหม่ทุกคนเพราะกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการปู
พื นฐานเพ่ือให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจการด้าเนินงานขององค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายต่อไป    

หัวข้อการบรรยายความรู้พื นฐานของกลุ่มบริษัท ได้แก่ 

• การบริหารจัดการน ้าดิบ 

• การบริหารจัดการธุรกิจน ้าประปา 

• กระบวนการน ้าครบวงจร 
หัวข้อการบรรยายเรื่องนโยบายและมาตรฐานส้าคัญของกลุ่มบริษัท  ได้แก่ 

• นโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน 

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-Corruption)  และจรรยาบรรณ
ของพนักงาน (Code of Conduct) 

• นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• นโยบายความยั่งยืน และ CSR Framework 
นอกจากให้ความส้าคัญในเรื่องพื นฐานความรู้แล้ว   ยังออกแบบกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝัง

วัฒนธรรมองค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะท้างานร่วมกันใน
อนาคต รวมถึงการได้มีโอกาสพบปะและรับฟังนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง  เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีหน้าที่รักษาและส่งเสริมคุณค่าตามสมรรถนะหลัก ( CORE 
Competency)  ต่อไป 
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2. การพัฒนาศักยภาพพนักงานและการประเมินผล 
ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่สอดคล้องตามกลยุทธ์องค์กร

และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาแต่ละสาย
งานในการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และจัดท้าโปรแกรมการอบรม
ประจ้าปี นอกเหนือจากการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ  อาทิ  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การมอบหมายงาน  การสอน
งาน  เป็นต้น  ซึ่งในปีที่ผ่านมาแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมหลักๆ  ออกเป็น 

1) หลักสูตรพื นฐานที่จ้าเป็นต่อองค์กร อาทิ หลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และหลักสูตรด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส้าหรับพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อก้าหนดของกฎหมาย การปฏิบัติตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  ตลอดจนนโยบาย
การด้าเนินงานของบริษัท  โดยประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อท้าแผนการฝึกอบรม
ประจ้าป ี   

 ทั งนี   บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับในแต่ละปีตามเกณฑ์ KPIs   
และการประเมิน Competency  ตลอดจนการประเมินคุณภาพงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานได้ทราบ
ถึงศักยภาพและการพัฒนาของตนเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในปี 2561 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและสะท้อน
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์องค์กร  พร้อมทั งได้ปรับเปลี่ยน Core Competency และ Managerial Competency  
ดังนั น ในปี 2561 จึงประเมินความส้าเร็จขององค์กรด้วย KPIs และคุณภาพงานของพนักงานเท่านั น  โดยรวม
ผลการปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ นกว่าปีที่ผ่านมา 

3. การบริหารจัดการความรู้องค์กร 
 ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เริ่มเข้าสู่ยุค Disruption โดยเฉพาะ Aging หรือ Generation 

Disruption ที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการสูญเสียองค์ความรู้  ประสบการณ์  และเทคนิคในตัวบุคคลจากการ
เกษียณอายุหรือการลาออกของคนรุ่นใหม่   ดังนั นกลยุทธ์อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าท้าทายและส้าคัญอย่างยิ่ง  ก็คือ
การบริหารจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management)  เพื่อใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาองค์กร
และยกระดับศักภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ  ตลอดจนรักษาองค์ความรู้ที่ส้าคัญขององค์กร   

โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการ Knowledge Sharing Contest 2018  ขึ นเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยน  เรียนรู้  ตลอดจนรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการท้างานมาจัดเก็บในถังความรู้กลาง
ขององค์กร (Internal Web)  อย่างเป็นระบบ  พร้อมทั งเปิดโอกาสให้พนักงานผู้ชนะการประกวดได้ไปศึกษา
เรียนรู้มุมมองธุรกิจด้านน ้าระดับโลกในงาน “2018 IWA World Water Congress & Exhibition in Tokyo”  
และได้จัดกิจกรรมขยายผลองค์ความรู้จากการประกวดฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องระหว่างกลุ่มบริษัท  ท้าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาและปรับปรุงระบบงานของกลุ่มบริษัท รวมจ้านวน 2 เรื่อง ส้าหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการ
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น้าร่องในการยกระดับและบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาระบบงาน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ   

นอกจากนี  บริษัทยังได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรม 
จ้านวน  148 คน และจากผู้บริหารที่จะเกษียณอายุงานในปี 2561 จ้านวน 1 คน โดยมีหลักสูตร ( Internal 
Trainer) ต่างๆ ดังนี  

• Presentation & Infographic   

• Advance Excel 

• การจัดท้างบประมาณ และรายงานงบประมาณระบบ SAP 

• ระบบ Workflow 

• การเขียนโปรแกรม PLC เบื องต้น 

• Security Awareness 
 

  ทั งนี    ข้อมูลในการอบรมจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Internal Web  เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์
ความรู้ของบริษัทส้าหรับให้พนักงานที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

 ไม่เพียงการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรแล้ว  ในปี 2561 บริษัทยังได้จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ด้านงานระบบบัญชีการเงินและระบบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ร่วมกันกับบริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั งได้
เดินทางไปศึกษาดูงานระบบ ณ บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (MWC)  ประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อน้ากลับมาพัฒนา
ระบบงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 

 
ด้านการบริหารพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง  และแผนการสืบทอดต าแหน่ง   

• เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  ตลอดจนเพิ่มจ้านวนกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพความสามารถที่
จ้าเป็นในการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรและมีผลโดดเด่นให้อยู่กับบริษัทฯ จึงได้ก้าหนดแผนการบริหาร
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) และการสืบทอดต้าแหน่ง (Succession Management)  
ตามกรอบแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล( HR Master Plan)  ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างด้าเนินการคาดว่าแล้ว
เสร็จในปีถัดไป 

• ในปี 2561 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั งด้านการบริหารระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS: Performance Management 
System) การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) ผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดต้าแหน่ง (Succession Plan)   
โดยเน้นให้ทุกระบบมีความเชื่อมโยงกันอันจะส่งผลลัพธ์ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ทั งนี เพื่อเป้าหมายเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูง  (High Performance Organization) นอกจากนี ส้าหรับแผนการสืบทอดต้าแหน่ง ได้ก้าหนด
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ต้าแหน่งงานที่ส้าคัญ (Critical Job) ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อจัดท้าแผนผู้สืบทอดต้าแหน่งต่อไป อย่างไรก็ตาม
กระบวนการนี อยู่ระหว่างด้าเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะน้าไปด้าเนินการในการจัดท้าแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อ
เตรียมความพร้อมต่อไป  
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9. การก ากับดแูลกิจการ  
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น้าในการบริหารจัดการน ้าครบวงจรของประเทศ และพัฒนาองค์กรให้

เป็นต้นแบบด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการ
ที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย รวมถึงท้าให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตลอดจน ส่งเสริมให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก้าหนดนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั งแต่วันที่  1 
สิงหาคม 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพิจารณาทบทวนนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั งให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดของ ตลท. และ 
ก.ล.ต. พร้อมทั งน้าเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  ในปี 2561 บริษัทได้ทบทวนหลักการก้ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทเป็นครั งที่ 12 โดยอ้างอิงจาก
หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีส้าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ ตลท. และหลักการก้ากับดูแลกิจการส้าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วพบว่า บริษัทสามารถน้าหลักปฏิบัติ
มาปรับใช้ได้ทั งหมด คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจึงน้าเสนอหลักการก้ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั งที่ 14/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 
เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทในการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

บริษัทจัดท้าและเผยแพร่หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไว้
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastwater.com และ Internal Web ของบริษัทเพื่อให้
สะดวกต่อการศึกษาท้าความเข้าใจยิ่งขึ น พนักงานใหม่จะลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในวัน
ปฐมนิเทศด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่ก้าหนดไว้ใน
หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่จะต้องน้าไปปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทจะลง
นามและรับทราบหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีในวันปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับต้าแหนง่ใหม่ทุกครั ง 

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสามารถน้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทจึงให้
พนักงานทุกคนท้าแบบทดสอบเกี่ยวกับการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจ้าทุกปี และน้าผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และ
ความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และ 
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ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการก้ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยบริษัทปรับปรุงและพัฒนา
แบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  

บริษัทปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทอย่างสม่้าเสมอ ซึ่งประกอบด้วย 8 หลัก
ปฏิบัติดังนี   

 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
 ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั งจากผู้ถือหุ้นให้มีหน้าที่รับผิดชอบการด้าเนินงานของ 
บริษัททั งหมด ซึ่งรวมถึงการสั่งการ การอนุมัติ และติดตามดูแลให้มีการน้ากลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฏิบัติ 
ตลอดจนการก้ากับดูแลกิจการ ความเสี่ยง ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงโครงสร้างองค์กร (สามารถดู
รายละเอียด ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ)  

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ประจ้าปี 2562-2564 (แผน 3 ปี) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ซึ่งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค้านึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (สามารถดูรายละเอียด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ได้ที่หัวข้อ “นโยบาย
และภาพรวมการประกอบธุรกิจ”) 
 
หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทก้ากับดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน กล่าวคือ บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้น้าในการบริหารจัดการน ้าครบวงจรของประเทศ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน ้า และมีการขยายการลงทุนในธุรกิจน ้าให้ครบวงจร เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่องค์กร พร้อมทั งรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปพร้อมกัน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ”) 

 
หลักปฏบิัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

 บริษัทก้าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้สอดคล้องกับกฎหมายบริษัทมหาชนจ้ากัดและหลักการ
ก้ากับดูแลกิจการที่ดี ส้าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. ทั งในเรื่องขนาด องค์ประกอบและ
สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ กล่าวคือคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้อง
ไม่เกินกว่า 12 คน และก้าหนดสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีจ้านวน 1 ใน 3 ของจ้านวนกรรมการทั งคณะ ซึ่งใน
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ปี 2561 มีคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั งสิ น 12 คน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 
จ้านวน 8 คน คิดเป็น 2 ใน 3 ของจ้านวนกรรมการทั งหมด อนึ่ง กรรมการอิสระไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 
รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระ 3 จาก 8 คน ยังด้ารงต้าแหน่งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ก้ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท้าหน้าที่
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ก้าหนดไว้ รวมทั งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อน้าเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบในเบื องต้นก่อนน้าเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนโดยค้านึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ เป็นธรรม สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มี
คุณภาพไว้ได้ โดยต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและต้องไม่สูงเกินไปจนท้าให้กรรมการขาดความ
เป็นอิสระ (สามารถดูรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ www.eastwater.com)  
  บริษัทก้าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นการเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล ได้แก่ การก้าหนดวัน
ประชุมล่วงหน้าทั งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมิน
จะถูกน้าไปใช้ส้าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป นอกจากนี  บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท้าหน้าที่
และก้ากับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งในด้านการก้ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน เทคโนโลยีด้านน ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสนับสนุนให้กรรมการได้ศึกษาหลักสูตร
ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ 
 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท้าหน้าที่
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด้ารงต้าแหน่งกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทในเครือ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะที่จ้าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย (สามารถดู
รายละเอียดการสรรหาได้ที่หัวข้อ “การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด”)  
  บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ( IRDP) เข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP) ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส้าหรับ
พนักงานบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากร Individual Development Plan (IDP) ของพนักงานด้วย 
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หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส้าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดย
ก้าหนดให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยไว้เป็นพันธกิจของ
บริษัทข้อหนึ่ง  
 นอกจากนี  บริษัทได้ก้าหนดปรัชญาการท้างานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบและการปฏิบัติอย่างเสมอ
ภาคเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี  

(1)  ผู้ถือหุ้น  
 บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั นพื นฐานของผู้ถือหุ้น และอ้านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นมา

โดยตลอด เช่น สิทธิที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษัทสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด้าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทคนหนึ่งรวมทั งรักษาสถานภาพ
ทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
รายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ  

(2) พนักงาน  
 บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน รวมทั งจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการ

ท้างานที่ดีและปลอดภัย จัดให้มีสวัสดิการที่ดีและสภาพการจ้างที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาด รวมทั ง
ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีค่าและเปิดโอกาสการจ้างงานให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจน
สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานและมีจิตส้านึกในภาระหน้าที่และการท้างานอย่างมุ่งมั่น 
โดยบริษัทก้าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท (รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ สามารถดู
เพิ่มเติมได้ที่ www.eastwater.com) 

(3) ลูกค้า  
 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในการบริหารจัดการน ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้าทุกรายด้วยบริการอย่างใส่ใจและเท่าเทียมกันในการแก้ปัญหา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดใน
เวลาที่เหมาะสมเพื่อการบริการที่มีคุณภาพที่ดีในทุกพื นที ่

(4)  คู่ค้าและเจ้าหนี้  
 บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก้าหนดในสัญญาและไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และ
บริษัทย่อย ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท้ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน 
รวมทั งได้ก้าหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ในเรื่องเงื่อนไขค ้าประกัน การบริหาร
เงินทุน และกรณีที่ผิดนัดช้าระหนี ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติไว้ 
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 (5) สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทด้าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

 (6) คู่แข่ง  
 บริษัทปฏิบัติภายใต้หลักการของการแข่งขันที่ดีและถูกกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ

ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
 บริษัทจัดให้มีช่องทางส้าหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่อง

ส้าคัญอื่นๆ หลายช่องทาง ดังนี   
1. เว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com 
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :  

  - คณะกรรมการตรวจสอบ : AC_EW@eastwater.com 
  - กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ : CEO@eastwater.com  

                 - เลขานุการบริษัท : Corporate_secretary@eastwater.com 
3. จดหมายธรรมดา :  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)  

 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

4. กล่องรับฟังความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
  
 นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับ

ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และจัดท้าแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อ
ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึง
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนตัวไว้เป็นความลับ  

 
 หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม   

บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ภายใต้การก้ากับดูแลของฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ซึ่งจะประสานงาน
ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิทธิภาพถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั งรายงานยัง

http://www.eastwater.com/
mailto:AC_EW@eastwater.com
mailto:CEO@eastwater.com
mailto:Corporate_secretary@eastwater.com
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คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ้าปี (สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)  
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
 บริษัทให้ความส้าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามก้าหนดของหน่วยงานก้ากับดูแล นอกจากนี ยัง
สร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความส้าคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสใน
การด้าเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมส้าหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูก
ร้องเรียนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้ฝ่ายบริหารเผยแพร่ข้อมูลที่ส้าคัญของบริษัทที่มี
สาระส้าคัญครบถ้วนและเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม เช่น การรายงานข้อมูลทางการเงิน หรือค้าอธิบายและ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอื่นที่ส้าคัญ ไม่ว่าจะโดยกฎหมายบังคับหรือบนพื นฐานความสมัคร
ใจ โดยข้อมูลต่างๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของ ตลท. และน้าเผยแพร่ผ่าน www.eastwater.com และ 
www.uu.co.th ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายบริหารน้าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั งให้ข้อมูล
ยังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทด้วย  

 บริษัทมอบหมายให้แผนกก้ากับดูแลกิจการและแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ท้าหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลองค์กร ทั งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานก้ากับดูแลที่เกี่ ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การรายงานต่อ ตลท. ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจ
สามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังแผนก
วิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2272-1600 ต่อ 2438, 2411 อีเมล: IR@eastwater.com 
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  www.eastwater.com  

 ในปี 2561 แผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี แจง
ข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี แจงด้วย โดยสรุป
กิจกรรมได้ ดังนี   

 
 
 
 
 
 

http://www.eastwater.com/
http://www.uu.co.th/
mailto:IR@eastwater.com%20หรือ
mailto:IR@eastwater.com%20หรือ
http://www.eastwater.com/
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ประเภทกิจกรรม  จ านวน : ครัง้ 
การประชุมกับสื่อมวลชน (Press Meeting) 1 ครั ง 
การประเมินการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Review)  1 ครั ง 
การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความคืบหน้า
ของโครงการต่างๆ (Company Visit) 

11 ครั ง 

การประชุมทางไกลทางโทรศัพท์ (Conference Call) 14 ครั ง 
ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day)  1 ครั ง 
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) 2 ครั ง 

 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น   
  บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั นพื นฐานของผู้ถือหุ้น และอ้านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น มา
ตลอด ได้แก่ การซื อ ขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก้าไรของบริษัท การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
เพียงพอผ่านทางช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 
การเลือกตั งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัท
อย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
  บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทก้าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั ง ภายในเวลา 4 
เดือน นับแต่วันสิ นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ 
กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  
  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และไม่มีการเรียก 
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั งนี  บริษัทอ้านวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อน
ล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย  
   บริษัทให้ความส้าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น และได้อ้านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวัน
ประชุม เช่น  

• บริษัทเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อด้ารงต้าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 
ธันวาคม 2560  โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท   
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• บริษัทแจ้งก้าหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2560  ให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

• บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม โดยได้จัดส่งยังผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ทั งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  พร้อมทั งแจ้งการเผยแพร่
เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28  วัน และได้ประกาศลง
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั งนี  บริษัทได้น้าข้อมูลหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 30 วัน 

  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 บริษัทได้อ้านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น  
• การน้าโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) และการตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ 

Barcode มาใช้ในการประชุม  
• บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จ้านวน 3 คน โดยเป็น

ผู้แทนจากส้านักงานกฎหมาย และผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม 
• ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบ

วาระ ทั งนี ก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมี
สิทธิในการตรวจสอบการด้าเนินงานของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความ
คิดเห็น โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั งให้สิทธิเสนอแนะ
อย่างเท่าเทียมกัน ทั งนี กรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนทุกค้าถามแล้วจึงให้
ที่ประชุมออกเสียงลงมติ ส้าหรับระเบียบวาระการเลือกตั งกรรมการ ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

• ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบทั งก่อนเสนอระเบียบวาระใหม่และก่อนสิ นสุดการประชุม  โดยประธาน
ด้าเนินการประชุมให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท โดยได้ประชุมตามล้าดับระเบียบวาระที่
ก้าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนล้าดับระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ทั งนี  ไม่มีการเปลี่ยนล้าดับ
ระเบียบวาระจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
ครบทุกระเบียบวาระแล้วประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้ทั งหมดอาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นได้  

 ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
สารสนเทศของ ตลท. ทันทีภายในวันประชุม และได้จัดท้ารายงานการประชุมที่มีสาระส้าคัญครบถ้วน พร้อม
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ทั งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั งประเภทเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และน้าส่ง ตลท. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  

ด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก้าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความส้าคัญต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและรวมถึงการไม่น้าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน  และก้าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อ
จากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งด้ารงต้าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด้ารงต้าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย จะต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าด้ารงต้าแหน่งต่อ ก.ล.ต. 
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ด้ารงต้าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท้า
การนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  อีกทั งยังห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจ้าของบริษัท  รวมทั ง  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ท้าการซื อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลท. และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบ
การเงินต่อ ตลท. ด้วย 
  ทั งนี  ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2561 ด้วย
คะแนน 95 คะแนนโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และบริษัทยังได้รับการประเมินการก้ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยประจ้าปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2018) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่
บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ ตลท. ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท นอกจากนี  บริษัท
ยังได้รับรางวัลรายงานความยั่ งยืน ประจ้าปี  2561 (Sustainability Report Award 2018)  ประเภท 
Recognition อีกด้วย 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของ  
บริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจและมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอนุมัติการปรับ
โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยเป็น 5 คณะ  ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการ
การลงทุน 3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี  
  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั งคณะ จ้านวน 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระ  มีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ด้านการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ตลอดจนมีความ
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เข้าใจในธุรกิจขององค์กร และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน  และประกาศ  ตลท. 
เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 มีรายชื่อดังนี   

 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. พล.ต.ต. วิชัย  สังข์ประไพ ประธานกรรมการ 
2. นางธัชดา  จิตมหาวงศ์ กรรมการ 
3. นางอัศวินี  ไตลังคะ กรรมการ 

 
โดยมีนางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก้ากับดูแล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับและ 
ก้ากับดูแลการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั งพิจารณาคัดเลือกและก้าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ทั งนี สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 

2. คณะกรรมการการลงทุน 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ้านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน

การลงทุน การบริหารโครงการ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน มีรายชื่อดังนี  
 

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายสุรชัย  ขันอาสา ประธานกรรมการ 
2. นายโอฬาร  วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ 
3. นายกฤษฎา  ศังขมณี กรรมการ 
4. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเซส ริเวร่า กรรมการ 
5. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง กรรมการ 
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โดยมีนายชรินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการการลงทุน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณานโยบายการลงทุนของบริษัท ก้าหนดเกณฑ์การ

ลงทุนให้มีความชัดเจน ให้ค้าปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนและเสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่ส้าคัญ นอกจากนี ยังมีอ้านาจอนุมัติการจัดซื อจัดจ้างที่เกี่ยวกับ
การลงทุนตามระเบียบบริษัทด้านการจัดซื อจัดจ้างภายในวงเงินที่ก้าหนด ทั งนี สามารถดูรายละเอียดจากกฎ
บัตรคณะกรรมการการลงทุนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

อนึง่ บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการการลงทุนแล้ว 
 

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั งคณะ จ้านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดี  บรรษัทภิบาล และการพัฒนา
องค์กรเพื่อความยั่งยืน มีรายชื่อดังนี  

 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นางธัชดา  จิตมหาวงศ์ ประธานกรรมการ 
2. พล.ต.ต. วิชัย  สังข์ประไพ กรรมการ 
3. พ.อ. เปรมจิรัสย์  ธนไทยภักดี กรรมการ 

 
โดยมีนางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ประกอบด้วย   
1) ด้านธรรมาภิบาล โดยการพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรและจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดของ  ตลท. 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานก้ากับดูแล รวมทั งการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
ตลอดจนสอดส่องดูแลให้มีการน้านโยบายไปปฏิบัติ  
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2) ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยการก้าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด้าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการน ้าบนพื นฐานการใช้ทรัพยากรน ้าร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
โดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการด้าเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตาม
กรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานองค์การแห่งการริเริ่มว่าด้วยการ
รายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) รวมทั งติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด้าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายของ
องค์กรได้ด้าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ ทั งนี สามารถดู
รายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท   

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนแล้ว 

 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์และ
ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั งในธุรกิจด้านน ้า ด้านการเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการด้าเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีรายช่ือดังนี  

 
ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นางอัศวินี  ไตลังคะ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา  ศังขมณี กรรมการ 
3. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง กรรมการ 

 
โดยมีนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการ

ใหญ่ สายกลยุทธ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ก้าหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก้ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด้าเนินงานด้าน
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั งให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติตตามและทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและให้ค้าปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั งบริษัท ทั งนี สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว 
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5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั งคณะ จ้านวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ด้านการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติบุคลากร ด้านการเงิน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีรายชื่อ
ดังนี  

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.ต. วิชัย  สังข์ประไพ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย  ขันอาสา กรรมการ 
3. พ.อ. เปรมจิรัสย์  ธนไทยภักดี กรรมการ 
4. นายโอฬาร  วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ 

 
โดยมีนางสาวจินดา  มไหสวริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่สายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่หลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย   
1) การสรรหา โดยพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท พิจารณา

คุณสมบัติของบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก้ากับดูแลก้าหนด จัดท้าองค์ประกอบความรู้ความ
ช้านาญของกรรมการ (Skill Matrix) รวมถึงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อด้ารง
ต้าแหน่งกรรมการกลุ่มบริษัท กรรมการชุดย่อยกลุ่มบริษัท กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริษัทใน
เครือ ตลอดจนก้ากับดูแลให้บริษัทจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จัดท้าและทบทวนแผนการพัฒนากรรมการ
ผู้อ้านวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง รวมทั งแผนการสืบทอดต้าแหน่งงาน  

2) การประเมินผลการด้าเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการด้าเนินงานประจ้าปี
ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พร้อมทั งติดตามประเมินผล
การด้าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงาน รวมทั งพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่  

3) การพิจารณาค่าตอบแทน โดยก้าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจน
รายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั งนี  สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
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อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว 

ทั งนี  สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังตารางที่ 18  
 

ตารางที่ 18 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และสรุปการเข้าประชุม ปี 2561   

ชื่อ-สกุล 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครั้งการประชุม 

คณะ 
กรรม การ
ตรวจสอบ 

 

คณะ 
กรรมการการ

ลงทุน 
 

คณะ 
กรรมการ 

บริหารความ
เสี่ยง 

 

คณะ 
กรรมการ 

ธรรมาภิบาล 
และพัฒนา
เพื่อความ

ยั่งยืน 

คณะ 
กรรมการสรร

หาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. พลต้ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ1 19/19 - - 12/12 2/2 

2. นายสุรชัย ขันอาสา - 11/11 - - 7/8 

3. นางธัชดา จิตมหาวงศ์2 19/19 - - 11/11 - 

4. นางอัศวินี ไตลังคะ3 12/13 - 3/3 - - 

5. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์4 - 9/11 - - 6/7 
6. พันเอกเปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี - - - 10/12 5/8 

7. นายกฤษฎา ศังขมณี5  - 2/5 3/3 - 1/1 

8. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า6 - 6/7 - - - 

9. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง - 11/11 4/5 - - 
หมายเหตุ  1 พลต้ารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ได้รับการแต่งตั งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2561 

 2 นางธัชดา จิตมหาวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2560 และได้รับการแต่งตั งกลับ
เข้ามาด้ารงต้าแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

 3 นางอัศวินี ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั งเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

 4 นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้รับการแต่งตั งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้รับ
การแต่งตั งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

 5 นายกฤษฎา ศังขมณี ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 และได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
6 นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 และได้รับการแต่งตั ง 
เป็นกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

 

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด  
ในการแต่งตั งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั งคณะ มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท รวมทั ง
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บุคคลตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาความ
หลากหลายด้านทักษะ ความรู้ ความช้านาญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก้ากับดูแลก้าหนด  
จัดท้าตารางองค์ประกอบความรู้ และความช้านาญของกรรมการ (Skill Matrix)   

นอกจากนี  มีหน้าที่พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทได้ก้าหนดนิยาม
กรรมการอิสระ โดยสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั งเป็นกรรมการ ดังนี  
1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อน้าเสนอการเลือกตั ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคมของทุกปี และผู้ถื อหุ้น
ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และจากที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ถ้ามี) น้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

3) คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการบริษัท รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และน้าเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบก้าหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั งในที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นต่อไป 

4) ในการเลือกตั งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมี
สิทธิเลือกตั งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ้านวนกรรมการที่จะเลือกตั งในครั ง
นั น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 

5) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล้าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจ้านวน
กรรมการที่จะเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั งในล้าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันอันจะท้าให้เกินจ้านวนกรรมการที่จะเลือกตั งในครั งนั น ให้ประธานในที่ประชุ ม
ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาดเพื่อให้ได้จ้านวนกรรมการที่จะเลือกตั งในครั งนั น 

6) กรณีกรรมการลาออกหรือต้าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน้าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
แต่งตั งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ้านวนกรรมการที่เหลืออยู่ 

 
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษัทได้มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ โดยบริษัทได้สรรหาและ
แต่งตั งผู้ที่จะเข้ามาด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดทั งจากภายในและภายนอกองค์กร หากมีคุณสมบัติผ่าน



  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)       ส่วนที่ 2 การจัดการและการก้ากับดูแลกิจการ

  

68 
 

เกณฑ์จึงน้าเสนอยังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ
คุณสมบัติเบื องต้น ก่อนน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัต ิ

นอกจากนี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทในเครือ โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด้าเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อน้าเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่ง 
 
การปฐมนิเทศกรรมการ 
 บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับต้าแหน่งใหม่ เพื่อให้รับทราบลักษณะธุรกิจและแนว
ทางการด้าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ ผล
การด้าเนินงานที่ผ่านมา และโครงการก่อสร้างที่ส้าคัญของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติในการก้ากับดูแลกิจการ 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีกรรมการ
ผู้อ้านวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุปข้อมูลดังกล่าว  
 เลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารส้าคัญซึ่งประกอบด้วย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท หลักการ
ก้ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ก้าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั งปี 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา รายงานประจ้าปี  เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี  บริษัทยังได้จัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการในพื นที่
จังหวัดระยอง อ่างเก็บน ้า สถานีสูบต่างๆ รวมทั งโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง 
 
การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท้าหน้าที่และก้ากับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งในด้านการก้ากับดูแล
กิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เทคโนโลยีด้านน ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดย
สนับสนุนให้กรรมการได้ศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ รวมถึงการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเรื่องหลัก CG Code 2017 และ
กฎหมายใหม่ที่เป็นประโยชน์ส้าหรับธุรกิจอีกด้วย  กรรมการส่วนใหญ่ได้รับการอบรมหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) ของสถาบัน IOD แล้ว ในปี 2561 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรมและสัมมนา
เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี   
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 ตารางที่ 19 การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาของกรรมการบริษัทในปี 2561 
รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน 

นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล 

Lunch Talk “New CG Code & New 
Law”  
 

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ้ากัด  
 

นายอมร  เลาหมนตรี 

พ.อ. เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี 

นายกฤษฎา  ศังขมณี 
นางอัศวินี  ไตลังคะ 

นายโอฬาร  วงศ์สุรพิเชษฐ์ 

นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง 

พล.ต.ต. วิชัย  สังข์ประไพ 
 

ประชุมเชิงวิชาการ New Era of 
Governance & Internal Controls บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ้ากัด 

 Lunch Talk “New CG Code & New 
Law”  

นายสุรชัย  ขันอาสา 
 

IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG) 8/2018 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

Lunch Talk “New CG Code & New 
Law”  

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ้ากัด 

นางธัชดา  จิตมหาวงศ์ 
 

IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG) 7/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)  Boards That Make a Difference (BMD) 
6/2018 

ประชุมเชิงวิชาการ New Era of 
Governance & Internal Controls 

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ้ากัด 

 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก้ากับดูแลที่ท้าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ด้าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการแต่งตั งผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการ ทั งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
ทั งนี  การแต่งตั งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทก้าหนดนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยไว้ สรุปรายละเอียดได้ดังนี  
 (1) นโยบายการลงทุน 

 1) บริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดย
ค้านึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะ
มั่นคงเพ่ือประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นส้าคัญ 
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 2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการด้าเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทย่อย
ต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทุกครั ง 

 3) หากบริษัทย่อยมีการท้าธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาจ้าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์หรือการท้ารายการส้าคัญอื่นใด เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อย ต้องให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติการท้ารายการก่อน ทั งนี  การลงทุนหลักที่ส้าคัญจ้าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู้แทนของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะ
น้าเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป   

 4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการด้าเนินงานของธุรกิจที่ส้าคัญ พร้อมทั ง
วิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก้าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริม
ให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 

 1) บริษัจะแต่งตั งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทย่อย ทั งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทย่อยมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการด้าเนินธุรกิจ
หลัก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์รวมทั งสร้างผล
ก้าไรให้กับบริษัทย่อยในอนาคต  

 2) การควบคุมภายในบริษัทย่อยต้องให้ความส้าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่
เ กิ ด ขึ น จ า ก ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง 
ฝ่ายตรวจสอบให้ทันท่วงที และหมั่นทบทวนระบบการท้างานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
นอกจากนั นการก้าหนดระเบียบพนักงานและระเบียบการจัดหาพัสดุต้องด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงาน
บุคคลและสวัสดิสงเคราะห์พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ก้าหนดไว้ในคู่มือพนักงาน โดยให้
สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการด้าเนินงานของบริษัทย่อย 
(3) นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทย่อย 

 1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน 
  1.1 การจัดหาแหล่งเงินกู้ บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินกู้ โดยแสดงที่มาของ
ความต้องการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 
ก่อนการเริ่มด้าเนินการโครงการลงทุนนั นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินกู้ที่มีข้อเสนอที่
เหมาะสม 
  1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก้าไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี   
เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องน้าเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน 
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  1.3 การด้ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ส้าคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องด้าเนินการอย่าง
เคร่งครัดและแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน 

 2) ด้านการงบประมาณ 
 2.1 การท้างบประมาณลงทุนและด้าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละ

บริษัทที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท 
 2.2 การจัดท้าและทบทวนงบประมาณต้องด้าเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้

สอดคล้องกับการด้าเนินการของบริษัท 
 2.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั งด้านลงทุนและด้าเนินการอย่าง

เหมาะสม 
       3) ด้านการบัญชี 

 3.1 การจัดท้าบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. 

 3.2 การส่งงบการเงิน ให้บริษัทท้างบการเงินรวม ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
กลุ่มบริษัทที่รับการแต่งตั งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติโดยมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีแล้ว  

 3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัทท้างบการเงินรวมต้องด้าเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงิน
และบัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส 

 3.4 การจัดท้าบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software 
บัญชีระบบเดียวกับของบริษัท 

 4) ด้านการภาษ ี
 4.1 การจัดท้าและน้าส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 4.2 ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระส้าคัญให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้     ฝ่าย

การเงินและบัญชีของบริษัททราบโดยทันทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการ
ด้าเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประจ้ารายไตรมาส 

  4.3 บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัท
ช้าระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก้าหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ทั งนี  บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (shareholders’ agreement) ในการบริหาร
จัดการบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)   
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทได้ก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของ
กลุ่มบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติส้าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี   

(1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  
 ห้ามผู้บริหาร พนักงานประจ้าของบริษัท รวมทั งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกล่าวน้าข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระส้าคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื อ
ขาย หลักทรัพย์เพื่อเก็งก้าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง 

(2) นโยบายเกี่ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
 ผู้บริหารและพนักงานประจ้าของบริษัทรวมทั งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกล่าว งดการซื อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
ต่อตลท. และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มี
ระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและท้าความเข้าใจในสาระส้าคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัท หรืองบ
การเงินที่เปิดเผยได้ต่อ ตลท. เสร็จสิ นแล้ว 

 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
เกี่ยวกับการซื อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื อขาย  

 กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื อ-ขายหุ้นของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครั ง  

(3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
  ผู้ที่ได้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของ

กลุ่มบริษัทหรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้านั นๆ  

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ้านวนเงินรวม 3,292,000 บาท โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัท 1,200,000 บาท 
และบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น (Out of package expense) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรเป็น
จ้านวนเงิน 4,400,000 บาท 
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9.7 การปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเรือ่งอื่น ๆ 
     ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก้ากับดูแล
กิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท ตระหนักถึงความส้าคัญของการก้ากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
องค์กร ดังนี   
   - เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทเข้าร่วมฟังค้าบรรยาย เรื่อง New CG Code 2017 and New Laws โดยที่ปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์
ปอเรท เซอร์วิสเซส จ้ากัด  
   - เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 พนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 
2561 ภายใต้หัวข้อ “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)  
  - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษทัจัดงานกิจกรรมครบรอบ 26 ปี อีสท์ วอเตอร์ และกิจกรรม CG 
Day โดยมีคุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท ร่วมบรรยายในหัวข้อ “EWG กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
  - เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทเข้าร่วมฟังค้าบรรยายหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 
   นอกจากนี  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด้าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ “ หลักก้ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท” และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ โดยได้ปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ของ ตลท. ปี 2560  เพื่อ
เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก้าหนดให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ลงนามรับคู่มือหลักการก้ากับดุแลกิจการที่ดีของบริษัท  และส้าหรับพนักงานกลุ่มบริษัท ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี พนักงานใหม่จะได้รับความรู้
ดังกล่าวในการปฐมนิเทศ และการจัดท้าแบบทดสอบไปพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั งนี บริษัทได้
เผยแพร่เอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastwater.com 
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ นโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และในปี 2561 บริษัท ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC 
แล้วตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้พิจารณาให้การ
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รับรองในไตรมาสที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้
การรับรอง  
 ตั งแต่ปี 2557 บริษัทประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยก้าหนดให้
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผลใช้กับทั ง
กลุ่มบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีมาตรฐานและแนวทางการบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
รวมถึงแนวทางการประเมินของโครงการ CAC และรองรับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการ
ด้วย  
  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ก้าหนดให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องไม่
ด้าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น การให้/รับสินบนทุกรูปแบบทั งทางตรงและทางอ้อม  โดย
บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องด้าเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย ซึ่งครอบคลุมกระบวนการด้าเนินงานต่างๆ 
เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการ
จัดซื อจัดจ้าง ระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น นอกจากนี  บริษัทประกาศนโยบายการงดให้-รับของขวัญของ
ก้านัล มาตั งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในกลุ่มบริษัท โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน และได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก อาทิ ผู้ค้า ผู้เช่าอาคารทราบนโยบายดังกล่าว
ด้วย  
  ทั งนี  บริษัทได้ก้าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กรของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่้าเสมอ รายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นภายในองค์กร สามารถดูได้ที่  www.eastwater.com หน้านักลงทุนสัมพันธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)       ส่วนที่ 2 การจัดการและการก้ากับดูแลกิจการ

  

75 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้น้าในการด้าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการน ้า
บนพื นฐานการใช้ทรัพยากรน ้าร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย ผ่านกระบวนการด้าเนินงานที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยก้าหนดหลักการตลอดจนแนวปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท 
 นอกจากการด้าเนินธุรกิจด้วยหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ใส่ใจ ห่วงใยชุมชนในพื นที่
ประกอบกิจการ โดยร่วมกับชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต  น้าไปสู่การเจริญเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี  1) การส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน ้า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  2) การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตชุมชน 3) การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ นสุด รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท ได้แก่ การบริจาคโลหิต กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 
 ทั งนี  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการด้าเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี  1) ด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสังคม  และ    
3) ด้านบรรษัทภิบาล (Environment  Social  and Governance : ESG) ผ่านรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 
2561 โดยรายงานตามกรอบการรายงานสากลขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global 
Reporting Initiative : GRI) พร้อมเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นส้าคัญของ
องค์กร (Material Aspects) และประเด็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholder Analysis) 
ตลอดจนการเชื่อมโยงความสนใจและคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานการด้าเนินงานที่ครอบคลุม
ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สู่ความยั่งยืนใน
อนาคต ส้าหรับรายละเอียดปรากฎในรายงานความยั่ งยืนของบริษัท ซึ่ ง เผยแพร่ ไว้ ในเว็ปไซต์  
www.eastwater.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร
ซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
โดยมีรายละเอียดดังนี  
 
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)   

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการทบทวน ปรับปรุงและประกาศใช้ “หลักการก้ากับดูแล
กิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฉบับปัจจุบันให้สอดคล้องกับหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ฉบับปี 2560 
รวมทั ง “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ (Code of Conduct )” ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายและวินัยอย่างหนึ่งที่พนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรับทราบและท้าความเข้าใจและ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย และจรรยาบรรณต่างๆอย่างสม่้าเสมอ ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ประจ้าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั งการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก โดยข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท้างาน ก้าหนดว่า “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท้างาน การละเมิดจรรยาบรรณถือว่าเป็นความผิดทางวินัย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่บริษัทก้าหนด และหากการกระท้านั นผิดกฎหมายให้ด้าเนินการตามกฎหมายด้วย” บริษัทมี
การบรรยายเพื่อชี แจงและท้าความเข้าใจข้อก้าหนดและบทลงโทษให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้
รับทราบ โดยส่งมอบ Code of Conduct ให้แก่พนักงานทุกคน และบรรจุไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด้าเนินงานอย่างเคร่งครัด รวมทั งจัดให้มีการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานเรื่อง การก้ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ประจ้าทุกปี ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารไว้ในระบบสื่อสารภายใน (Internal Web) และสื่อสารภายนอกทาง
เว็บไซต์บริษัท 

บริษัทได้ก้าหนดให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่าง
ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่าง
การบริหารและการก้ากับดูแลกิจการ รวมทั งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย และ
กระบวนการที่เหมาะสมได้น้ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาสรรหาและแต่งตั งผู้ที่ เหมาะสมเพื่อมาด้า รงต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งจะต้องด้าเนินการตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท และตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก้าหนด และมีบทบาทส้าคัญในการก้าหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ้าปี โดยฝ่ายบริหารจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผน



  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)       ส่วนที่ 2 การจัดการและการก้ากับดูแลกิจการ

  

77 
 

ยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดไว้ในแผนระยะยาวเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติที่มี วัตถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจัยความเสี่ยง 
กิจกรรมหลักที่จะด้าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม  

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้การควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั งในสายงานปฏิบัติงานหลักและ
สายงานสนับสนุน จัดตั งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายที่ขึ นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  จัดตั งคณะท้างานบริหาร (Executive Committee) เพื่อการพิจารณาเรื่องส้าคัญๆ ร่วมกันก่อน
น้าเสนอคณะกรรมการบริษัท และเพื่อติดตามความก้าวหน้างานโดยมีการประชุมเป็นประจ้าทุกเดือน รวมทั ง
มุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอ้านาจระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดให้มี
การสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม่้าเสมอ  

นอกจากนี บริษัทได้ค้านึงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
จึงได้จัดให้มีแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) และน้าแบบประเมิน 360 องศามาใช้ในการพัฒนาพนักงาน 
รวมทั งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนต้าแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมการทดแทน
พนักงานโดยเฉพาะระดับบริหารในกลุ่มธุรกิจหลัก มีการจัดท้าเกณฑ์การพัฒนาและประเมินผลงานของ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อใช้ในการสืบทอดต้าแหน่งที่ส้าคัญเพื่อให้การด้าเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับว่าเป็นไปตามตัวชี วัดผลการด้าเนินงานที่บริษัทก้าหนด 
 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการตรวจสอบท้าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงความเพียงพอ
ในด้านการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท้าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
ตลอดจนก้ากับดูแลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสตามกฎบัตรและคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงก้าหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงที่ตนเกี่ยวข้อง
ผ่านการระบุความเสี่ยงไว้ในแผนปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบ่งชี ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัย
ความเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน ก้าหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจ้าเป็นใน
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนกบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั งหมดและ
สื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ พร้อมทั งมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานยัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ้าทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้ค้า
วินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่อง นอกจากนี ในการวางแผนการ
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ตรวจสอบภายในประจ้าปี ฝ่ายตรวจสอบได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญๆที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบด้วย   
 บริษัทได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เข้าใจตรงกัน นอกจากนั นบริษัทได้มีการจัดท้าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuities Plan : BCP) และมีการซักซ้อมแผนประจ้าทุกปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะ
สามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก หากเกิดภาวะฉุกเฉิน  
 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 บริษัทประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดซื อจัดจ้าง ด้านการงบประมาณการ
บัญชีและการเงิน ด้านการลงทุนและบริหารโครงการ ด้านการบริหารสัญญา และด้านอ้านาจด้าเนินการภายใน
องค์กร เป็นต้น ที่สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดีรวมทั งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการสอบ
ทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแล
จัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน  นอกจากนี บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:  2015 
และ ISO 14001: 2015 ซึ่งก้าหนดให้บริษัท ต้องจัดท้าคู่มือและขั นตอนการปฏิบัติ เพ่ือเป็นมาตรฐานอ้างอิงใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตาม
ขั นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทก้าหนดไว้  
 หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั นตอนการ
พิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยส้าคัญฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีจะด้าเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและด้าเนินการตามข้อก้าหนดของ  ตลท. 
ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ อีกทั งในการออกเสียงเพื่อลง
มติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว นอกจากนี  บริษัทยังได้
ก้าหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยก้าหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการด้าเนินการใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทมีการก้ากับดูแลการด้าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ โดยมอบหมายบุคคล
ให้ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการด้าเนินงานที่
สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด้าเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ  
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นอกจากนั นบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานก้ากับดูแลกิจการ 
เพื่อก้ากับดูแลให้การด้าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
  
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  
 บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่ส้าคัญอย่างเพียงพอและน้าส่งล่วงหน้าผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ ทั งนี ในการประชุมมีการ
ก้าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าประชุมเพ่ือน้าเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 
 บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผ่านเว็บไซต์บริษัท  
(www.eastwater.com) วารสาร East Water หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น นักลงทุน) หน่วยงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกค้า) ฝ่ายสื่อสารองค์กร (สื่อมวลชน ชุมชน) ส้านักเลขานุการบริษัท (หน่วยงานก้ากับดูแล) 
หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ (หน่วยงานราชการ) รวมทั งมีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานและหน่วยงาน
ภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล-เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower 
hotline) แก่บริษัท โดยผ่านทาง  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   : CEO@eastwater.com   
    : AC_EW@eastwater.com  
กล่องรับความคิดเห็น   : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
จดหมายธรรมดา   : คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)  
    อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 บริษัทประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
ก้าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของ
กลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจการใช้สื่อภายในต่างๆ ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี อาทิ การใช้ 
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต อีเมล์ และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์รับสัญญาณระบบ
วงจรสื่อสารระหว่างส้านักงานใหญ่และสาขา เป็นต้น รวมทั งได้สื่อสารให้บุคลากรของบริษัทได้เข้าใจถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่องค์กร 
ซึ่งได้แก ่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

นอกจากนี  บริษัทได้ก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทไว้ในหลักการก้ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งก้าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั งพนักงานของผู้
รับจ้างของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท 
 

http://www.eastwater.com/
mailto:CEO@eastwater.com%20%20:%20AC_EW@eastwater.com
mailto:CEO@eastwater.com%20%20:%20AC_EW@eastwater.com
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 บริษัทก้าหนดให้มีระบบการติดตามและการรายงานผลการด้าเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค ของโครงการตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้
ความเห็นข้อเสนอแนะ โดยมีฝ่ายตรวจสอบท้าหน้าที่ติดตามผลการด้าเนินการดังกล่าวเพื่อให้การด้าเนินการ
ของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั งติดตามการแก้ไขของฝ่ายบริหาร
ตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบ ทั งนี ผลการติดตามการแก้ไขมีการน้าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ้าทุกเดือน และน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ้าทุกไตรมาส  
 บริษัทให้ความส้าคัญต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ภายในโดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงของ
กระบวนการภายในบริษัท (risk based audit) ด้าเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของทุก
กระบวนการท้างาน และรายงานยังผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทรวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั งสารสนเทศทางการเงินการ
บัญชี และสารสนเทศที่ใช้ในการด้าเนินงาน รวมทั งบริษัทยังได้รับการรับรองด้านมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 และด้านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 
2015 จากบริษัทผู้ให้การรับรองซึ่งมีการตรวจติดตามผลการด้าเนินงาน 
 จากการพิจารณาสาระส้าคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด้าเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะด้าเนินการตามระบบได้ รวมทั งมีระบบการติดตามดูแลการด้าเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประกอบกิจการที่ยั่งยืน 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ตามโครงสร้างของบริษัทก้าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบขึ นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง (CEO) และตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบก้าหนดให้การแต่งตั ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ ด้ารงต้าแหน่งผู้ช่วยผู้อ้านวยการใหญ่ส้านักตรวจสอบ ผล
การประเมินสรุปได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด้าเนินงานของบริษัท ซึ่ง มีความ
เหมาะสมกับต้าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ 3 
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รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในบริษทั EW 
ชื่อ-สกุล นางธิดารัชต์  ไกรประสิทธิ์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ส้านักตรวจสอบ 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

วุฒิบัตร • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ประสบการณ์
ท างาน 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรพัยากรน ้าภาคตะวันออก 
  ปัจจุบัน                    ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ 
  2558 – ก.ค. 2560      ผู้อา้นวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญช ี
  2552-2558               ผู้อา้นวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ  
  2550-2551               ผู้อา้นวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี 
  2547-2550               ผู้อา้นวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล 

การอบรมหลักสูตร
ส าคัญ 

• Director Certificate Program (DCP) รุ่น 197/2014 

• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute , 
Berkeley  USA ,2012 & 2013 

• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 

• Executive Development Program (EDP) รุ่น 4 

• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส้าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5 
 
หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

หัวหน้างานก้ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ้านวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีหน้าที่ในการก้ากับ
ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษัท 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 34) ประจ้าปีสิ นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดประเภทรายการ ดังต่อไปนี  

 
ตารางที่ 20 รายได้จากการจ าหนา่ยน้ าดบิและน้ าประปา ระหว่างกลุ่มบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซื้อขายและนโยบายการก าหนดราคา  

นิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหต ุ นโยบายในการก าหนดราคา 

 
(1)  การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) 
 

 
-  กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท โดย  ณ 
วันที่  31 ธันวาคม 2561 กปภ. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่
ช้าระแล้วของบริษัท 
 
- นายกฤษฎา ศังขมณี เป็นรองผู้ว่า
การ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็น
กรรมการบริษัท 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้าดิบที่จ้าหน่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าที่จัดจ้าหน่าย  
(ล้านบาท) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
32.30 

 
319.78 

 
 
 
 
 
 

 
บริษัทจ้าหน่ายน ้าดิบให้กับ กปภ. ในพื นที่
หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา -บางพระ และ
พื นที่ดอกกราย- มาบตาพุด-สัตหีบ  
 
 
 
 
 
  

 
- บริษัทจ้าหน่ายน ้าดิบให้กับ กปภ. ในอัตราเดียวกับที่จ้าหน่ายน ้า
ให้กับผู้ใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการท้าสัญญาที่
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั งนี  ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับ
อัตราค่าน ้า กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน 
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นิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหต ุ นโยบายในการก าหนดราคา 

 
(2) การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) 
 

 
-  กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กปภ. ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจด
ทะเบียนที่ช้าระแล้วของบริษัท 
 
- นายกฤษฎา ศังขมณี เป็นรองผู้ว่า
การ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็น
กรรมการบริษัท 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้าประปาจ้าหน่าย   
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าที่จัดจ้าหน่ายน ้าประปา 
(ล้านบาท) 
 
ปริมาณน ้าประปาจ้าหน่าย  (ล้าน 
ลบ.ม.) 
มูลค่าที่จัดจ้าหน่ายน ้าประปา 
(ล้านบาท) 

 
0.88 

 
54.36 

 
 

6.57 
 

122.96 
 

 
บริษัทจ้าหน่ายน ้าประปาให้กับ กปภ . ใน
พื นที่เกาะสมุย   
 
 
 
บริษัทจ้าหน่ายน ้าประปาให้กับ กปภ . ใน
พื นที่พัทยา  

 
- บริษัทจ้าหน่ายน ้าประปาให้กับ กปภ. ในอัตราที่ตกลงกันและการ
ปรับอัตราค่าน ้าเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน 

 
(3) การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) 

 
- กนอ. เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กนอ. 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.57 ของทุน
จดทะเบียนที่ช้าระแล้วของบริษัท 
 
- นางสาวสมจิณณ์ พิลึก 
เป็นผู้ ว่ าการของ  กนอ. และเป็น
กรรมการบริษัท 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้าดิบที่จ้าหน่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าที่จัดจ้าหน่าย 
(ล้านบาท) 

 
88.65 

 
975.15 

 

 
บริษัท จ้าหน่ายน ้าดิบให้กับ กนอ. ในพื นที่หนอง
ค้อ-แหลมฉบัง - พัทยา-บางพระ และพื นที่ดอก
กราย- มาบตาพุด-สัตหีบ 
 

 
- บริษัท จ้าหน่ายน ้าดิบให้กับ กนอ. ในอัตราเดียวกับที่จ้าหน่ายน ้า
ให้กับผู้ใช้น ้าประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐรายอื่น ๆ และมีการ
ท้าสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั งนี  ในการออกเสียงลง
มติเกี่ยวกับอัตราค่าน ้าและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน ้าที่บริษัท 
จ้าหน่ายให้กับ กนอ. กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหต ุ นโยบายในการก าหนดราคา 

 
(4) บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูที
ลิตี ส์ 
 
 
 
 
 
 

 
-  บริษัท ถือหุ้น 100% และมีกรรมการ
ร่วมกัน 
 
 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน ้าดิบที่จ้าหน่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าที่จัดจ้าหน่าย 
(ล้านบาท) 

 
6.72        

 
40.31 

 
 

 
บริษัทจ้าหน่ายน ้าดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์ -
แซล ยูทีลิตี ส์ (โครงการชลบุรี) ในพื นที่  
ฉะเชิงเทรา-ชลบุร ี
 

 
- บริษัท จ้าหน่ายน ้าดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี ส์ ในอัตรา
เดียวกับที่จ้าหน่ายน ้าให้กับผู้ใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ 
และมีการท้าสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั งนี ในการออก
เสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน ้าและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน ้าที่
บริษัท จ้าหน่ายให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซลฯ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วน
เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจ าเป็น/หมายเหต ุ นโยบายในการก าหนดราคา 

(5) กปภ. และ  บมจ. ยูนิเวอร์-
แซล ยูทีลิตี ส์ 

- บมจ.ยูนิ เวอร์แซล ยูทีลิตี ส์  เป็น
บริษัทย่ อยที่ บริษัท  ถื อหุ้ นอยู่ ใน
สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ 100 ข อ ง ทุ น  จ ด
ทะ เบี ยนที่ ช้ า ร ะแล้ วขอ งบ ริ ษั ท
ดังกล่าว 
 

ปริมาณรายการ 
รายได้จ้าหน่ายน ้าประปา 
ประปาบางปะกง     
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
 
ประปาฉะเชิงเทรา   
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปานครสวรรค์  
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปาระยอง 
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปาชลบุร ี
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปาราชบุรี  
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
 

 
 
 

13.33 
148.80 

 
 

11.88 
144.02 

             
     4.57 

                  54.90 
 
                  18.59 
                 213.88 
 
                  12.31 
                135.34 
  
                  14.24 
                356.30 
 
 

 
เป็นรายการที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 
จ้าหน่ายน ้าประปาให้แก่ กปภ.ตามสัญญา
สัมปทานของบริษัทประปาบางปะกง บริษัท
ประปาฉะเชิงเทรา บริษัทประปานครสวรรค์ 
และบริษัทเอ็กคอมธารา 
 

 
- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ จ้าหน่ายน ้าประปา ให้แก่ กปภ. โดย
ราคาค่าน ้าและวิธีการปรับอัตราค่าน ้าเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
สัมปทาน 
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ตารางที่ 21  แสดงรายการระหว่างกนักับผู้ถือหุ้นและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2561 

บริษัท ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

(บาท) 

กปภ. ผู้ถือหุ้นใหญ่  รายได้ค่าก่อสร้างฯ 209,070,733 

  - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ 28,989,696 

  - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ 20,766,245 

  - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 326,361 

   ลูกหนี การค้า 211,441,229 

  - ลูกหนี อื่น 16,274 

  - เจ้าหนี การค้า 1,805,294 

  - เจ้าหนี อื่น 37,925,412 

กนอ. ผู้ถือหุ้นใหญ่  ลูกหนี การค้า 88,598,051 

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส ์ บริษัทย่อย (บริษัท มีสัดส่วนการ 

ถือหุ้น (100%)และมีกรรมการร่วม) 

- ดอกเบี ยรับ 

- รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ 

- เงินปันผลรับ 

- รายได้อื่น 

- ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ 

- ลูกหนี การค้า 

- ลูกหนี อื่น 

- เจ้าหนี การค้า 

- เงินประกันการเช่า 

14,657,534 

52,524,306 

126,581,983 

10,974,300 

214,628,463 

5,777,881 

9,419,406 

20,155,729 

58,000 

บจ.เอ็กคอมธารา บริษัทย่อยของบมจ.ยูนิเวอร์แซล ยู

ทีลิตี ส์ ถือหุ้น 90.07%  (บริษัทย่อย

ทางอ้อมของบริษัท) 

 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 159,577 

 
มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในการด้าเนินธุรกิจของบริษัท จะเกิดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทได้ก้าหนดนโยบายและขั นตอนการอนุมัติและ
ด้าเนินรายการประเภทดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการที่เป็นอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามขั นตอนดังนี  
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• ในการพิจารณาการด้าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. 
จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อก้าหนดของ ตลท. และคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
รวมทั งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ  

• ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึง
กระท้ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ้านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการลงทุน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ้านาจให้ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวโยงทั งหมดเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อให้มั่นใจว่าการท้ารายการสมเหตุสมผล เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามขั นตอนที่ถูกต้อง  

• ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการค้านวณ
คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับ
องค์ประชุมและคะแนนเสียง  

• กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม
ประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั น  

• ในกรณีที่บริษัท เข้าท้าสัญญาใด ๆ หรือมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย นิติบุคคลและ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะพิจารณาถึงความจ้าเป็น ความส้าคัญและความเหมาะสมในการท้าสัญญา โดย
ค้านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้า
ทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะก้าหนดราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการท้ารายการกับบุคคลภายนอก 
และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจจะใช้รายงานจากผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาท้าการเปรียบเทียบ
ราคาส้าหรับรายการระหว่างกันที่ส้าคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าราคาดังกล่าวเป็นไปอย่าง เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ของบริษัท 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
งบการเงิน 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

ผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินของบริษัทผลการด้าเนินงานรวมและผลการด้าเนินงานของบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
ของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส้าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี (2559 – 2561) 

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. ผู้ลงทุนสามารถดูงบการเงินล่าสุดของบริษัทได้จาก 
Website ของส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลท. (www.set.or.th) หรือดูได้จาก 
Website ของบริษัท (www.eastwater.com) 
 
โดยสามารถดูสรุปรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด้าเนินงานได้ดังตารางต่อไปนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.eastwater.com/
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ตารางที่ 22 งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี   

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

สินทรัพย ์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 578,213 2.87 37,478 0.19 185,531 0.93 

  เงินลงทุนระยะสั น 404,277 2.00 393,039 2.02 736,499 3.71 

  ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืน 444,237 2.21 407,424 2.09 420,745 2.12 

  สินค้าคงเหลือ 13,344 0.07 13,069 0.07 10,587 0.05 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 29,206 0.15 38,127 0.19 31,034 0.16 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,469,277 7.30 889,137 4.56 1,384,396 6.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ 177,633 0.88 185,929 0.95 193,923 0.98 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14,382,227 71.41 14,228,392 73.03 14,062,211 70.81 

  ค่าความนิยม - สุทธิ 103,283 0.51 103,283 0.53 103,283 0.52 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 3,643,974 18.09 3,702,734 19.01 3,692,725 18.59 

  สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อตัดบญัชี 21,936 0.11 22,234 0.11 24,051 0.12 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 342,572 1.70 350,907 1.80 399,806 2.01 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,671,625 92.70 18,593,479 95.44 18,475,999 93.03 

  รวมสินทรัพย์                                20,140,902 100.00 19,482,616 100.00 19,860,395 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้             

หนี้สินหมุนเวียน             

  เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน  814,000 4.04 83,000 0.43 1,600,000 8.06 

  เจ้าหนี การคา้ 147,205 0.73 139,728 0.72 133,254 0.67 

  เจ้าหนี จากการซื อสินทรัพย์ถาวร 98,782 0.49 82,433 0.42 117,997 0.59 

  หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนท่ีถึง       

  ก้าหนดช้าระภายในหนึ่งป ี 2,121 0.01 1,600 0.01 1,407 0.01 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

  ส่วนท่ีถงึก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 826,200 4.10 808,200 4.15 808,200 4.07 

  ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 118,460 0.59 131,181 0.67 129,308 0.65 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 163,187 0.81 176,013 0.90 176,960 0.89 

  หนี สินหมุนเวียนอื่น 59,404 0.29 70,767 0.36 59,394 0.30 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 2,229,359 11.06 1,492,922 7.66 3,026,520 15.24 

หนี้สินไม่หมนุเวียน             

  หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,785 0.01 2,637 0.01 435 - 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,166,200 15.72 3,992,400 20.49 3,200,600 16.12 

 หุ้นกู ้ 2,397,955 11.91 2,397,562 12.31 2,397,185 12.07 

 เจ้าหนี จากการซื อสินทรัพย์ถาวร 862,204 4.28 - - - - 

  หนี สินภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี 364,611 1.81 385,210 1.98 410,098 2.06 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 150,461 0.75 135,062 0.70 129,087 0.65 

 ประมาณการหนี สินระยะยาว 20,786 0.10 33,188 0.17 20,670 0.10 

  หนี สินไม่หมุนเวยีนอื่น 142,391 0.71 613,729 3.15 627,499 3.16 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 7,106,393 35.29 7,559,788 38.81 6,785,574 34.16 

รวมหนี้สิน 9,335,752 46.35 9,052,710 46.47 9,812,094 49.40 
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งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี 

(ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุน้             

   ทุนจดทะเบียน 1,663,725 8.26 1,663,725 8.54 1,663,725 8.38 

 

   ทุนที่ออกและช้าระแล้ว 

 

1,663,725 

 

8.26 

 

1,663,725 

 

8.54 

 

1,663,725 

 

8.38 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,138,522 10.62 2,138,522 10.98 2,138,522 10.77 

    ก้าไรสะสม       

        จัดสรรแล้ว-ทุนส้ารองตามกฏหมาย 166,500 0.83 166,500 0.85 166,500 0.84 

        จัดสรรแล้ว-ทุนส้ารองสัมปทาน 351,481 1.75 298,762 1.53 236,323 1.19 

  ยังไม่ได้จดัสรร 6,293,040 31.25 5,960,276 30.59 5,630,700 28.35 

   องค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุ้น 11,388 0.05 14,774 0.08 18,696 0.09 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 180,494 0.89 187,347 0.96 193,835 0.98 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,805,150 53.65 10,429,906 53.53 10,048,301 50.60 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,140,902 100.00 19,482,616 100.00 19,860,395 100.00 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท/หุน้) ** 6.39   6.16   5.92   

   มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00   1.00   1.00   

   จ้านวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   

             

** หมายเหตุ : ค้านวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ ่
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ตารางที ่23 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได้             

  รายได้จากการขายน ้าดิบ 2,393,820 56.25 2,452,053 56.28 2,696,427 61.09 

  รายได้จากการขายน ้าประปา 1,438,402 33.80 1,422,746 32.66 1,392,873 31.56 

  รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสัมปทาน 232,571 5.47 275,652 6.33 118,258 2.68 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 156,196 3.67 157,591 3.62 169,405 3.84 

  รายได้อื่น 34,335 0.81 48,592 1.11 37,026 0.83 

รวมรายได้ 4,255,324 100.00 4,356,634 100.00 4,413,989 100.00 

ค่าใช้จ่าย            

  ต้นทุนขายน ้าดิบ 944,244 22.19 935,250 21.47 1,150,387 26.06 

  ต้นทุนขายน ้าประปา 912,597 21.45 879,017 20.18 824,580 18.68 

  ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน 232,571 5.47 275,652 6.33 118,258 2.68 

 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 129,898 3.05 134,629 3.09 138,797 3.14 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 487,841 11.46 457,569 10.50 417,147 9.45 

  ต้นทุนทางการเงิน 157,212 3.69 140,848 3.23 119,556 2.72 

  ภาษีเงินได ้ 261,187 6.14 301,654 6.92 326,656 7.40 

รวมค่าใช้จ่าย              3,125,550 73.45 3,124,619 71.72 3,095,381 70.13 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,129,774 26.55 1,232,015 28.28 1,318,608 29.87 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :             

 

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
      

  

การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
-  3,371  -  

 

ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกับรายการที่จะไมจ่ัด

ประเภทรายการใหมไ่ปยังก้าไรหรอื

ขาดทุนในภายหลัง 

-  (674)  -  

 

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการ

ใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
-  2,697  -  

 

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไป

ยัง ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      

 ทรัพย์สินที่รับโอนมาจากลูกค้า (3,386)  (3,390)  (3,398)  

 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าเงินลงทุนเผื่อ   

ขาย 

 

- 
 

 

(664) 
 

 

(719) 
 

 

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภท

รายการใหม่ไปยังก้าไรหรือขาดทนุใน

ภายหลัง 

 

- 
 

 

133 
 

 

144 
 

  

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการ

ใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
(3,386)  (3,921)  (3,973)  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี – สุทธิจากภาษ ี (3,386)  (1,224)  (3,973)  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,126,388  1,230,791  1,314,635  

การแบ่งปันก าไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ ่ 1,117,522  1,221,179  1,309,226  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ้านาจควบคุม 12,252  10,836  9,382  

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,129,774  1,232,015  1,318,608  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม           

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 1,114,135  1,219,955  1,305,253  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ้านาจควบคุม 12,253  10,836  9,382  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,126,388  1,230,791  1,314,635  

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

(ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ก้าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 5,960,276  5,630,700  5,306,474  

หัก จ่ายเงินปันผล (732,039)  (831,862)  (748,677)  

บวก ก้าไรสุทธิประจา้ป ี 1,117,522  1,223,877  1,309,226  

หัก           ส้ารองทุนสัมปทาน (52,719)  (62,439)  (236,323)  

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 6,293,040  5,960,276  5,630,700  

จัดสรรแล้ว-ส้ารองตามกฎหมาย 166,500  166,500  166,500  

จัดสรรแล้ว-ส้ารองทุนสมัปทาน 351,481  298,762  236,323  

ก าไรสะสม 6,811,021  6,425,538  6,033,523  

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.67   0.73   0.79   

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00   1.00   1.00   

จ านวนหุ้นสามัญ (หุน้) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   
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ตารางที ่24 งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว)  
       หน่วย: พันบาท 

 

งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) 2561   2560   2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน          

  ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,390,961   1,533,669   1,645,264 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล         

 เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน        

 ค่าเสื่อมราคา 432,019   393,619   379,473 

 ค่าตัดจ้าหน่าย 304,108   282,588   263,346 

 รายได้จากการตัดจา้หน่ายสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากลูกค้า (3,386)   (3,390)   (3,398) 

 ตัดจ้าหน่ายอุปกรณ ์ 513  1,441  7,893 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิข้อตกลงสัมปทาน 860   1,960   3,320 

 ก้าไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั น (128)  (1,863)  (3,173) 

 ประมาณการหนี สินระยะยาว (589)   21,491   4,211 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18,186   16,643   15,764 

 รายได้ดอกเบี ย (6,989)   (6,938)   (9,557) 

 ดอกเบี ยจ่าย 155,970   139,811   118,260 

    ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 ในสินทรัพย์และหนีส้ิน  2,291,525   2,379,031   2,421,403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

 
‘              



     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)   ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน 

 

96 
 

   หน่วย: พันบาท     
งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2561   2560   2559 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง           

 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืน (36,813)   13,321   26,576 

 สินค้าคงเหลือ (275)   (2,482)   (1,206) 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 27,834   2,093   2,908 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (26,336)   16,766   (1,249) 

การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)         

 เจ้าหนี การคา้ 7,477   6,475   (677) 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (16,978)   (819)   2,000 

 หนี สินหมุนเวียนอื่น (13,252)   15,740   (4,405) 

 จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (2,787)   (7,227)   (6,363) 

 จ่ายประมาณการหนี สินระยะยาว (11,814)  (8,972)  (12,469) 

 หนี สินไม่หมุนเวยีนอื่น (138,372)   (23,849)   41,339 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน   2,080,209   2,390,077   2,467,857 

 
จ่ายภาษีเงินได ้ (312,057)   (332,330)   (358,599) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,768,152   2,057,747   2,109,258 
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หน่วย: พันบาท 

งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2561   2560   2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน           

 เงินสดจ่ายเพื่อซื อเงินลงทุนช่ัวคราว (1,067,580)   (1,154,426)   (1,134,876) 

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 1,056,470   1,499,084   1,263,429 

 เงินสดรับจากดอกเบี ย 5,924   6,690   9,307 

 เงินสดรับจากการจา้หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 18,158   2,288   180 

  เงินสดจ่ายเพื่อซื อสินทรัพยไ์มม่ีตัวตน (244,406)   (305,155)   (101,777) 

 เงินสดจ่ายเพื่อซื ออสังหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุน (218)   (1,265)   (393) 

  
เงินสดจ่ายซื อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และเงินค่าจ้างล่วงหน้าคา่
ก่อสร้าง 

(480,475)  (450,499)  (873,108) 

 เงินสดรับคืนค่าก่อสร้าง 529,238  -  - 

 เงินสดรับจากเงินค ้าประกันธนาคาร -  10,079  371,735 

 เงินสดจ่ายดอกเบี ยส้าหรับเงินกู้ยมืที่ตั งขึ นเป็นทุน (70,421)  (92,318)  (132,523) 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (253,310)   (485,522)   (598,026) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน           

 เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ น 4,409,000   1,178,000   155,000 

 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน (3,678,000)   (2,695,000)   (155,000) 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  1,600,000   1,600,000   - 

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2,408,200)   (808,200)   (752,200) 

 เงินสดจ่ายช้าระหนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน  (331)   (1,838)   (2,856) 

 เงินสดจ่ายเพื่อซื อเงินลงทุนในบรษิัทย่อยเพิ่มเตมิ     - 

 เงินปันผลจ่าย (750,973)   (853,547)   (762,656) 

 เงินสดจ่ายดอกเบี ย (145,603)   (139,693)   (119,207) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (974,107)   (1,720,278) 
  
 

(1,636,919) 
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หน่วย: พันบาท 

งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2561   2560   2559 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี

540,735 
37,478 

  
(148,053) 

185,531   
(125,687) 

311,218 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป ี 578,213   37,478   185,531 

  
          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม           

 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด           

 เจ้าหนี จากการซื อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 261,363   84,023   59,575 

 การเปลีย่นเจ้าหนี เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน -   4,232   - 
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14.  การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1. สรุปภาพรวม 
1.1 สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ในภาพรวมผลการด้าเนินงานส้าหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั งสิ น 4,220.99 
ล้านบาท ลดลง 87.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณน ้าดิบจ้าหน่าย
ลดลง และมีก้าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ้านวน 1,117.52 ล้านบาท ลดลง 103.66 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 8.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนปี 2561 = 2,219.31 ล้านบาท รายได้ปี 2561 = 4,220.99 ล้านบาท 

องค์ประกอบรายได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท 

รายได้น า้ดบิ 56.71% 

รายได้น า้ประปา 34.08% 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 3.70% 
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน 5.51% 

ต้นทุนน า้ดบิ 42.55% 
ต้นทุนน า้ประปา 41.12% 

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน 10.48% 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 5.85% 
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ตารางที ่25 งบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาสที ่4 (3 เดือน) 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) % 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,050.08 1,039.90 10.18 0.98% 4,220.99 4,308.04 (87.05) (2.02%) 

รายได้น ้าดิบ 588.09 566.33 21.76 3.84% 2,393.82 2,452.05 (58.23) (2.37%) 

รายได้น ้าประปา 361.96 353.34 8.62 2.44% 1,438.40 1,422.75 15.66 1.10% 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 38.44 36.92 1.52 4.13% 156.20 157.59 (1.40) (0.89%) 

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน1) 61.59 83.31 (21.73) (26.08%) 232.57 275.65 (43.08) (15.63%) 

ต้นทุนขายและบริการ 577.61 584.67 (7.06) (1.21%) 2,219.31 2,224.55 (5.24) (0.24%) 

ต้นทุนขายน ้าดิบ 245.32 222.91 22.41 10.06% 944.24 935.25 8.99 0.96% 

ต้นทุนขายน ้าประปา 241.09 242.29 (1.20) (0.50%) 912.60 879.02 33.58 3.82% 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 29.61 36.16 (6.55) (18.10%) 129.90 134.63 (4.73) (3.51%) 

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน1) 61.59 83.31 (21.73) (26.08%) 232.57 275.65 (43.08) (15.63%) 

ก าไรขั้นต้น 472.47 455.23 17.24 3.79% 2,001.68 2,083.49 (81.81) (3.93%) 

รายได้อื่นๆ 9.45 8.74 0.71 8.09% 34.34 48.59 (14.26) (29.34%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 151.65 156.44 (4.78) (3.06%) 487.84 457.57 30.27 6.62% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 330.27 307.54 22.73 7.39% 1,548.17 1,674.52 (126.34) (7.55%) 

ต้นทุนทางการเงิน 54.83 35.03 19.79 56.50% 157.21 140.85 16.36 11.62% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 35.20 47.54 (12.35) (25.97%) 261.19 301.65 (40.47) (13.42%) 

ก าไรสุทธ ิ 240.25 224.96 15.29 6.79% 1,129.77 1,232.02 (102.24) (8.30%) 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 236.49 222.55 13.94 6.27% 1,117.52 1,221.18 (103.66) (8.49%) 

อัตราส่วนก าไรสุทธติ่อหุ้น (EPS) 0.14 0.13 0.01 6.27% 0.67 0.73 (0.06) (8.49%) 

หมายเหตุ: 1) รายได้และต้นทุนที่จะถูกรับรู้เมื่อมีการก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานของกิจการประปาตามมาตรฐานบัญชีเรื่องข้อตกลง
สัมปทาน TFRIC12 

 
ตารางที ่26 ข้อมูล EBITDA เปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

EBITDA (ล้านบาท) 
ไตรมาสที ่4 (3 เดือน) 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) % 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) % 

ก้าไรจากการด้าเนินงาน 330.27 307.54 22.73 7.39% 1,548.17  1,674.52  (126.34) (7.55%) 

ค่าเส่ือมราคา 127.12 103.90 23.22 22.35% 432.02  393.62  38.40 9.76% 

ค่าตัดจ้าหน่าย 76.69 69.78 6.90 9.90% 300.72  279.20  21.52 7.71% 

EBITDA 534.08 481.22 52.86 10.98% 2,280.92  2,347.33  (66.42) (2.83%) 

 
1.2 สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ในส่วนธุรกิจการผลิตเพ่ือส่งออกสินค้า
ขยายตัวได้ดี ขณะที่การผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากการบริโภคของภาคครัวเรือนยัง
ไม่ฟ้ืนตัวและหนี ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มีการใช้
เม็ดเงินลงทุนเพ่ิมขึ นชัดเจน เช่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่มีแผนการลงทุนในภาคตะวันออก ธุรกิจผลิตอาหารที่มี
แผนการลงทุนก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น ภาคการท่องเที่ยวโดยรวมขยายตัวต่อเนื่องในทุกภูมิภาค โดยมีปริมาณ



     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)   ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน 

 

101 
 

นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ นจากปีก่อน จากนักท่องเที่ยวทั งในประเทศ และต่างประเทศ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ด้าน
ต้นทุนปรับขึ นเล็กน้อยตามการปรับขึ นค่าแรงและการเพ่ิมของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ราคาน ้ามันในตลาดโลก
ลดลงในไตรมาสที่ 4 ส่งผลดีต่อต้นทุนในการผลิต 
 ในไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่าการส่งออกยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคในประเทศจะขยายตัวดี
ขึ นแต่ยังมีความเปราะบางจากระดับหนี ครัวเรือนในปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ นจากมาตรการ
กีดกันทางการค้า และการเพิ่มอัตราดอกเบี ยนโยบายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 
 

1.3 สถานการณ์น้ าปัจจุบัน 
สถานการณ์น ้า ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 พบว่าแหล่งน ้าของบริษัทในพื นที่ชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง โดยปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าหลักใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทั งนี จากการคาดหมายลักษณะ
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวันออก เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จะมี
ปริมาณฝนต่้ากว่าค่าปกติร้อยละ 10-20 ทั งนี ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าหลักของบริษัทในพื นที่ชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 62 และร้อยละ 75 ของความจุอ่างเก็บน ้าตามล้าดับ 
 
ตารางที ่27 ปริมาณน้ าแยกตามพ้ืนที่ เปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

ปริมาณน้ า (ล้าน ลบ.ม.) 
พื้นที่ชลบุร ี พื้นที่ระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ ประแสร ์

ปริมาณน ้า 75.02 10.55 65.09 136.65 34.24 202.01 

ร้อยละของความจ ุ 64% 49% 82% 83% 75% 68% 

ค่าเฉลี่ย (2552 - 2561) 69.95 13.23 55.79 137.55 30.01 214.15 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (2552 - 2561) 5.07 (2.68) 9.30 (0.90) 4.23 (12.14) 

 
1.4 เหตุการณ์ส าคัญ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทใน
ฐานะผู้ประกอบการรายส้าคัญที่มีโครงข่ายท่อส่งน ้าดิบครอบคลุมพื นที่เขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตลอดจนการมี
อัตราก้าไรที่สูงและกระแสเงินสดที่สม่้าเสมอ 
 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที่ 9/2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จากก้าไรสุทธิส้าหรับงวดระยะเวลาหกเดือนสิ นสุด 30 มิถุนายน 2561 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
เงินปันผลจ่ายรวมทั งสิ น 332.75 ล้านบาท โดยมีวันก้าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 
และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2561  

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทลงนามสัญญาซื อขายน ้าอุตสาหกรรมกับบริษัท กัลฟ์ พีดี จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 25 ปี 
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand 
Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ้าปี 2561 ถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
ด้าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ที่โดด
เดน่ มีการค้านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืน 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทลงนามสัญญาซื อขายน ้าอุตสาหกรรมกับบริษัท อมตะ วอเตอร์ จ้ากัด เพ่ือ
จ้าหน่ายน ้าอุตสาหกรรมแก่นิคมอมตะซิตี  ระยอง เป็นระยะเวลา 30 ปี 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ้าปี พ.ศ. 2561 (Sustainability Report 
Award 2018) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งเป็นรางวัลส้าหรับ
บริษัทที่ให้ความส้าคัญกับเรื่องของ ESG (Environment, Social and Governance) ที่โดดเด่น 
 
1.5 ธุรกิจน้ าดิบ 

บริษัทมีรายได้จากการขายน ้าดิบส้าหรับปี 2561 จ้านวน 2,393.82 ล้านบาท ลดลง 58.23 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.37 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2560 โดยมีปริมาณน ้าดิบจ้าหน่ายรวม 219.98 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวมปริมาณน ้า
ดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทและบริษัทย่อย จ้านวน 29.76 ล้าน ลบ.ม.) ลดลง 5.92 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 
2.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากลูกค้าใช้น ้าลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุปโภคบริโภค โดยปัจจุบันราคาจ้าหน่ายน ้าดิบเฉลี่ย เท่ากับ 10.88บาท/ลบ.ม. เพ่ิมขึ น จ้านวน 0.03 บาท/ลบ.ม. หรื
ร้อยละ 0.25 เนื่องจากสัดส่วนน ้าดิบที่จ้าหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคซึ่งมีอัตราค่าน ้าดิบที่ต่้ากว่ามีปริมาณ
ลดลง 

 
ตารางที ่28 ปริมาณน้ าดิบจ าหน่าย เปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

ปริมาณน้ าดบิจ าหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 

ไตรมาสที ่4 (3 เดือน) 

ปี 2561 ปี 2560 
เพิ่ม 
(ลด) 

% 
ปี 2561 ปี 2560 

เพิ่ม 
(ลด) 

% 

ปริมาณน ้าดิบที่สูบจ่าย 61.62  59.46  2.15 3.62% 249.75 256.13 (6.38) (2.49%) 

หัก ปริมาณน า้ดิบที่ใช้ในกิจการประปาของ
บริษัท 

7.45  7.53  (0.08) (1.09%) 29.76 30.23 (0.46) (1.54%) 

ปริมาณน้ าดบิจ าหน่าย 54.17 51.93 2.24 4.31% 219.98 225.90 (5.92) (2.62%) 
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ภาพที่ 6 ปริมาณน้ าดิบสูบจ่ายจ าแนกกลุ่มลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
    
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 7 ปริมาณน้ าดิบสูบจ่ายจ าแนกตามพื้นที่ 
 
ก าไรขั้นต้นธุรกิจน้ าดิบ ส้าหรับปี 2561 เท่ากับ 1,449.58 ล้านบาท ลดลง 67.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 

4.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจากรายได้น ้าดิบที่ลดลงจากการใช้น ้าของกลุ่มลูกค้าอุปโภคบริโภค และ
บริษัทมีต้นทุนเพ่ิมขึ นจากการซื อน ้าดิบจากแหล่งน ้าเอกชนเพ่ือรักษาเสถียรภาพในการสูบจ่ายน ้าตลอดทั งปี ค่ าเสื่อม
ราคาจากการลงทุนเพ่ิมความสามารถในการสูบส่งน ้า และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้าของบริษัท 
ลดลง 59.21 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถหยุดผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหลไปให้พื นที่ชลบุรี เนื่องจาก

ปริมาณน้ าดิบสูบจ่าย จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า (รวมปริมาณน้ าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท) 

ปริมาณน้ าดิบสูบจ่ายจ าแนกตามพื้นที่ (รวมปริมาณน้ าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท) 

ม.ค.-ธ.ค. 2560 = 256.13 ล้าน ลบ.ม. ม.ค.-ธ.ค. 2561 = 249.75 ล้าน ลบ.ม. 

ม.ค.-ธ.ค. 2560 = 256.13 ล้าน ลบ.ม. ม.ค.-ธ.ค. 2561 = 249.75 ล้าน ลบ.ม. 

นิคมอุตสาหกรรม 71.65% 

นิคมอุตสาหกรรม 70.55% 

อุปโภคบริโภค 15.03% อุปโภคบริโภค 13.28% 

กจิการประปาของกลุ่มบริษัท 11.92% กจิการประปาของกลุ่มบริษัท 11.80% 

สวนอุตสาหกรรม 1.92% 
โรงงานทัว่ไป 1.23% 

สวนอุตสาหกรรม 1.48% 
โรงงานทัว่ไป 1.14% 

ระยอง 67.96% 

ชลบุรี 17.45% 

ฉะเชิงเทรา 4.32% 
ปลวกแดง-บ่อวนิ 10.26% 

ระยอง 69.87% 

ชลบุรี 14.20% 

ปลวกแดง-บ่อวนิ 11.52% 

ฉะเชิงเทรา 4.41% 
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แหล่งน ้าในพื นที่ชลบุรีจึงมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในปัจจุบัน สาเหตุข้างต้นส่งผลให้อัตราก้าไรขั นต้น
ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 60.55   

 
ตารางที ่29 ต้นทุนขายน้ าดิบ เปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

ต้นทุนขายน้ าดิบ (ล้านบาท) 
ไตรมาสที ่4 (3 เดือน) 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) % 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) % 

รายได้จากการจ าหนา่ยน้ าดิบ 588.09 566.33 21.76 3.84% 2,393.82  2,452.05  (58.23) (2.37%) 

ต้นทุนขายน้ าดิบ 245.32 222.91 22.41 10.06% 944.24  935.25  8.99 0.96% 

ค่าน ้าดิบ 28.12 28.24 (0.13) (0.46%) 141.40  120.00  21.40 17.84% 

ค่าไฟฟ้า 64.64 67.25 (2.61) (3.88%) 268.64  327.85  (59.21) (18.06%) 

ค่าเส่ือมราคา 96.65 76.40 20.25 26.50% 326.09  300.73  25.36 8.43% 

ค่าซ่อมบ้ารุง 17.25 15.53 1.72 11.04% 59.18  56.80  2.38 4.19% 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 38.67 35.48 3.19 8.99% 148.92  129.87  19.05 14.67% 

ก าไรขั้นต้น 342.77 343.42 (0.65) (0.19%) 1,449.58  1,516.80  (67.23) (4.43%) 

อัตราก าไรขั้นต้น 58.29% 60.64%   60.55% 61.86%    

 
 
1.6 ธุรกิจน้ าประปา 

บริษัทมีรายได้จากการขายน ้าประปา ส้าหรับปี 2561 จ้านวน 1,438.40 ล้านบาท เพ่ิมขึ น 15.66 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีปริมาณน ้าประปาจ้าหน่ายรวม 96.55 ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมขึ น 0.12 
ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 0.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 

 
ตารางที ่30 ปริมาณน้ าประปาจ าหน่าย เปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

ปริมาณน้ าประปาจ าหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที ่4 (3 เดือน) 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) % 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) % 

ปริมาณน ้าประปาจ้าหนา่ยของบริษัท 5.18  5.18  (0.003) (0.06%) 20.96 21.28 (0.32) (1.48%) 

ปริมาณน ้าประปาจ้าหนา่ยของบริษัทยอ่ย 19.13  18.62  0.51 2.74% 75.59 75.15 0.44 0.58% 

รวมปริมาณน้ าประปาจ าหน่าย 24.31 23.81 0.51 2.13% 96.55 96.43 0.12 0.13% 

 
ก าไรขั้นต้นธุรกิจน้ าประปา ส้าหรับปี 2561 เท่ากับ 525.80 ล้านบาท ลดลง 17.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 

3.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จากการที่สัมปทานบางแห่งมีการซื อน ้าดิบจากแหล่งน ้าเอกชนมากขึ น และค่าเสื่อม
ราคาจากการตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์สัมปทานของกิจการประปาที่มีการขยายก้าลังการผลิตเพ่ิมขึ น 18.38 ล้านบาท 
สาเหตุข้างต้นส่งผลให้อัตราก้าไรขั นต้นลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 36.55 

 
 
 
 



     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)   ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน 

 

105 
 

ตารางที ่31 ต้นทุนขายน้ าประปา เปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

ต้นทุนขายน้ าประปา (ล้านบาท) 

ไตรมาสที ่4 (3 เดือน) 

ปี 2561 ปี 2560 
เพิ่ม 
(ลด) 

% ปี 2561 
ปี 2560 

เพิ่ม 

(ลด) 

% 

รายได้จากการจ าหนา่ยน้ าประปา 361.96 353.34 
8.62 2.44% 

1,438.4
0  

1,422.75  15.66 1.10% 

ต้นทุนขายน้ าประปา 241.09 242.29 (1.20) (0.50%) 912.60  879.02  33.58 3.82% 

ค่าน ้าดิบ 45.67 40.86 4.81 11.77% 169.57 151.39 18.18 12.01% 

ค่าไฟฟ้า 35.85 38.31 (2.46) (6.42%) 143.82 148.99 (5.17) (3.47%) 

ค่าสารเคม ี 8.73 7.80 0.92 11.84% 33.51 28.06 5.45 19.43% 

คชจ.พนักงาน + Outsources + ค่าซ่อมบ้ารุง 64.77 71.26 (6.49) (9.11%) 219.77 226.22 (6.45) (2.85%) 

ค่าเส่ือมราคา 81.32 71.10 10.22 14.37% 300.79 282.42 18.38 6.51% 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4.76 12.96 (8.20) (63.26%) 45.14 41.94 3.20 7.62% 

ก าไรขั้นต้น 120.87 111.05 9.82 8.84% 525.80 543.73 (17.92) (3.30%) 

อัตราก าไรขั้นต้น 33.39% 31.43%     36.55% 38.22%     

 
 
1.7 การวิเคราะห์สถานะการเงิน 
 
ตารางที ่32 ฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิม (ลด) % 

สินทรัพย์รวม 20,140.90 19,482.62 658.29 3.38% 

หนี สินรวม 9,335.75 9,052.71 283.04 3.13% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,805.15 10,429.91 375.25 3.60% 

 - ส่วนของบริษัทใหญ่ 10,624.66 10,242.56 382.10 3.73% 

 
1) สินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 จ้านวน 20,140.90 ล้านบาท เพ่ิมขึ นจากสิ นปี 

2560 จ้านวน 658.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.38 โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนี  
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 578.21 ล้านบาท เพ่ิมขึ นจากสิ นปี 2560 จ้านวน 540.74 ล้าน

บาท สาเหตุหลักจากการได้รับเงินคืนค่าก่อสร้างจากการไกล่เกลี่ยคดีความโครงการพัฒนาสระเก็บน ้าดิบทับมา 
จ้านวน 529.24 ล้านบาท 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ้านวน 14,382.23 ล้านบาท เพ่ิมขึ นจากสิ นปี 2560 จ้านวน 153.84 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างปี 2561 

2) หนี้สิน บริษัทมีหนี สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 จ้านวน 9,335.75 ล้านบาท เพ่ิมขึ นจากสิ นปี 2560 
จ้านวน 283.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.13 โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนี  
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- เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน จ้านวน 814.00 ล้านบาท เพ่ิมขึ นจากสิ นปี 2560 จ้านวน 731.00 
ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเบิกถอนเงินกู้ระยะสั นเพื่อบริหารสภาพคล่อง 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ้านวน 3,116.20 ล้านบาท ลดลงจากสิ นปี 2560 จ้านวน 826.20 
ล้านบาท สาเหตุหลักจากการช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก้าหนดช้าระ จ้านวน 808.20 ล้านบาท 

- เจ้าหนี จากการซื อสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึ น จ้านวน 862.20 ล้านบาท สาเหตุจากการบันทึกรายการเจ้าหนี ซื อ
ทรัพย์สินโครงการพัฒนาสระเก็บน ้าดิบทับมา 

- หนี สินไม่หมุนเวียนอ่ืน จ้านวน 142.39 ล้านบาท ลดลงจากสิ นปี 2560 จ้านวน 471.34 ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากการปรับปรุงรายการหนี สินประกันผลงานและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าโครงการพัฒนาสระเก็บน ้าดิบทับมา เป็น
รายการเจ้าหนี จากการซื อสินทรัพย์ถาวร 
 
 
                                           
         
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตามสัญญาเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ ให้บริษัทด้ารงอัตราส่วน D/E Ratio ในอัตราไม่เกิน 2 เท่า ทั งนี  ในส่วนของสัญญาเงินกู้

ระยะยาวมีเง่ือนไขให้ด้ารงอัตราส่วน DSCR เพิ่มเติมด้วย โดยก้าหนดให้ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า 
 
 
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จ้านวน 10,624.66 

ล้านบาท เพ่ิมขึ นจากสิ นปี 2560 จ้านวน 382.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.73 เนื่องจากการรับรู้ก้าไรสุทธิ และการ
จ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2561 
 
1.8 การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา 37.48 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีเงินสด
สุทธิเพ่ิมขึ น 540.74 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี  

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ้านวน 1,768.15 ล้านบาท จากผลก้าไรสุทธิและจากการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี สินจากการด้าเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จ้านวน 253.31 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดจ่ายโครงการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง รวมทั งการลงทุนในสินทรัพย์สัมปทานของบริษัท สุทธิกับเงิน
สดรับคืนค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาสระเก็บน ้าดิบทับมา จ้านวน 529.24 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
จากสถาบันการเงิน 

54.83% หุ้นกู้ 32.93% 

เงนิกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 
11.10% 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 1.14%  

องค์ประกอบหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

ม.ค.-ธ.ค. 2560 = 7,281.16 ล้าน ลบ.ม. ม.ค.-ธ.ค. 2561 = 7,204.35 ล้านบาท 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
จากสถาบันการเงนิ 

43.95% หุ้นกู้ 33.28% 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 11.30%  

เงนิกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 
11.47% 



     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)   ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน 
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3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ้านวน 974.11 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่ายช้าระเงินกู้ยืมระยะ
ยาว สุทธิจ้านวน 808.20 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายจ้านวน 750.97 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี ย 145.60 ล้าน
บาท สุทธิกับการกู้ยืมเงินระยะสั นเพ่ือบริหารสภาพคล่อง จ้านวน 731.00 ล้านบาท 
 
1.9 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 
ตารางที ่33 อัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2560 - 2561 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.66 0.60 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (1)   

อัตราก้าไรขั นต้น /รายได้ขายและบริการ (%) 50.19% 51.67% 

อัตราก้าไรสุทธิ /รายได้ขายและบริการ (%) 28.33% 30.55% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 10.71% 12.15% 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%) 5.64% 6.21% 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหนีส้ิน   

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.88 0.88 

อัตราส่วนความสามารถในการช้าระดอกเบี ยและเงินต้น (DSCR) (เท่า) 2.19 2.26 

หมายเหตุ: (1) อัตราก้าไรขั นต้น และอัตราก้าไรสุทธิ ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานและรายได้อื่นๆ 
 

โดยสรุปผลการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีก้าไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2560 เนื่องจากปริมาณน ้าจ้าหน่ายลดลง โดยมีอัตราก้าไรขั นต้นเท่ากับร้อยละ 50.19 และอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อย
ละ 28.33 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเป็นร้อยละ 10.71 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) ลดลงเป็นร้อยละ 5.64 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากก้าไรสุทธิลดลง ส้าหรับสภาพคล่อง ณ สิ นปี 2561 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ นเป็น 0.66 เท่า เนื่องจากมีการบันทึกรายการเงินคืนค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาสระ
เก็บน ้าดิบทับมา ในขณะที่อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.88 เท่า ความสามารถในการช้าระหนี ของบริษัท
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการช้าระดอกเบี ยและเงินต้น (DSCR) ที ่2.19 เท่า 
 

 

 

 

 





      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการบริษัท 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 
 
 

64 -  Master of Science (Mechanical Engineering), 
Texas A&I University, USA 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม 

- Director Certification Program (DCP) 82/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Finance for Non-Finance Director (FND) 
30/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย  

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง 
Leadership Development Program 
“Enhancing Competitiveness”  ส ถ า บั น 
International Institute for Management 
Development (IMD) 2012 

- หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตร Top Executive 
Program in Commerce and Trade (TEPCoT) 
2/2009 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

ไม่มี ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

• ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน     รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร 
    ความเสี่ยง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

• พ.ค. 2555 - ก.ย. 2557    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  
 (มหาชน) 

• ต.ค. 2554 – เม.ย. 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

• ต.ค. 2551 – ต.ค. 2554  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 17 ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

• ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน      กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 

•   5 ก.ย. 2557 – 16 ต.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ จ ากัด 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่  11 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 

 2. นายอมร เลาหมนตรี 

• กรรมการอิสระ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 
 
 

68 -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย 

- นิติศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม 

- Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- Advanced Audit Committee Program 
(AACP) 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Certification Program (DCP) 
208/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- Financial Statement for Director (FSD) 
27/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 2557 – ปัจจุบัน คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

• 2550 – 2553   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

•   2548 – 2550   ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
   กระทรวงมหาดไทย 

• 2545 – 2548    ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
   กระทรวงมหาดไทย 

• 2543 – 2545    ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน  
                     กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

3. พลต ารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

• กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 8 ธ.ค. 2557 
 
 

63 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- นายร้อยอบรม โรงเรียนนายร้อยสามพราน รุ่น 25 

- หลักสูตรโรงเรียนผู้ก ากับ รุ่นที่ 35 

- หลักสูตรการบริหารงานต ารวจขั้นสูง รุ่นที่ 25 
ประวัติการอบรม 

- หลักสูตรผู้ บริหารระดับสู งด้ านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน 

- Director Certification Program (DCP) 
224/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- Role of the Compensation Committee 
(RCC) 21/2016 ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น
กรรมการบริษัทไทย 

- Role of the Nomination & Governance 
Committee (RNG) 8/2016 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Risk Management Committee Program 
(RMP) 6/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมาย
เอกชน (ปรม.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น  

• 23 มิ.ย. 2557   รองจเรต ารวจ ส านักงานจเรต ารวจ 

• 27 ธ.ค. 2554   รองผู้บัญชาการนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

• 16 ก.พ. 2552       ผู้บังคับการต ารวจนครบาล 1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

• 1 ต.ค. 2551        ผู้บังคับการต ารวจนครบาล 3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

• 18 ธ.ค. 2546   ผู้บังคับการต ารวจนครบาล 2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) 
รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย 
(นธป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยพัฒนา 
มหานคร 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 12 มูลนิธิสถาบันวิทยาการ
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 

- การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 
(BRAIN) 1/2017 ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง       
ประเทศไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

4. นายสุรชัย ขันอาสา 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

• กรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 20 ก.ค. 2560  
 

61 - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  
เอกนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

- รั ฐศ าสตรบัณฑิ ต  ( เ กี ย รติ นิ ยมอั นดั บ  1) 
ส า ข า วิ ช า ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2560      ผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี 

• 1 ต.ต. 2556 – 30 ก.ย. 2558      ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจิตร 

• 8 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556      ผู้ว่าราชการ จังหวัดจันทบุรี 

• 28 พ.ย. 2554 – 7 ต.ค. 2555      ผู้ว่าราชการ จังหวัดล าพูน 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 ประวัติการอบรม 

- IT Governance a Cyber Resilience 
Program (ITG) 8/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program (DCP) 
250/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- Ethical Leadership Program (ELP) 10/2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 
49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13    
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 39 
กระทรวงมหาดไทย 

- ห ลั ก สู ต ร น า ย อ า เ ภ อ  ( น อ . )  รุ่ น ที่  37               
วิทยาลัยการปกครอง 

• 20 ธ.ค. 2553 – 27 พ.ย. 2554     อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

• 1 ต.ค. 2553 – 19 ธ.ค. 2553       รักษาการในต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                     
             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

• 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553       ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ 

5. นางธัชดา จิตมหาวงศ ์

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

• กรรมการตรวจสอบ 

61 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)     
(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
ประวัติการอบรม 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 26 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560    ผู้อ านวยการกองบริหารการรับ -จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง       
กระทรวงการคลัง 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
 

114 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท        
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2557 
 
 

- IT Governance a Cyber Resilience 
Program (ITG) 7/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- Boards that Make a Difference (BMD) 
8/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Ethical Leadership Program (ELP) 
10/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- Successful Formulation & Execution the 
Strategy (SFE) 30/2017 ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- Advanced Audit Committee Program 
(AACP) 18/2015 สมาคมส่ ง เ ส ริ ม สถ าบั น
กรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- Director Certification Program (DCP) 
208/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

• 2554 – 2559           ผู้อ านวยการส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง    ภาครัฐแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2550 – 2554            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 

• 2548 – 2550            เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2542 – 2548            คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2540 – 2541            หัวหน้าฝ่ายแผนงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2539 – 2540            หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
 

115 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

- Financial Statement for Directors (FSD) 
27/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

6. นางอัศวนิี ไตลังคะ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

• กรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 23 เม.ย. 2561 
 
 

66 - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Program for Management Development 
Graduate School of Business 
Administration, Harvard University (PMD 
61) 

- Program for Families in Business From 
Generation to Generation, Harvard 
Business School, Harvard University 
ประวัติการอบรม 

- Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) 11/2016,  ส ม า ค ม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Audit Committee Program (ACP) 18/2007, 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Audit Committee Program (ACP) 15/2006, 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program (DCP) 
18/2002, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• 2560 – ปัจจุบัน          กรรมการอุทธรณ์ บริษทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)                    

• 2559 – ปัจจุบัน          กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาอาวุโส                                        
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)   

• 2556 – ปัจจุบัน คณะท างาน Product & Marketing Steering Committee                                      
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• 2543 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)                                   

• 2552 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)                                   
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 2556 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 

 
 

7. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการการลงทุน 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 19 ต.ค. 2560  
 
 

49 - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                     
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- อนุปริญญาการจัดการโรงแรม                               
Billy Blue Hotel Management School, 
Sydney, Australia 
ประวัติการอบรม 

- Director Certification Program (DCP) 
230/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22    
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 
รุ่นที่  3 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 

• 2555 – ปัจจุบัน         กรรมการ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

• 2557 – 2559           กรรมการ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

• 2556 – 2558           กรรมการ/ผู้อ านวยการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
                                  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 

• 2555 – 2556           ผู้อ านวยการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
                                  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 2556 – ปัจจุบัน           กรรมการ บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จ ากัด 

• 2556 – ปัจจุบัน           กรรมการ บริษัท  ไทยรี เซอวิสเซส จ ากัด 

• 2555 – ปัจจุบัน            กรรมการ บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด 

• 2553 – ปัจจุบัน            กรรมการ บริษัท ทองไทยการทอ จ ากัด 

• 2553 – 15 ม.ค. 2561         กรรมการ บริษัท วี เอ เอส การ์เม้น (ประเทศไทย) จ ากัด 

• 2553 – 15 ม.ค. 2561         กรรมการ บริษัท ไทยทันสปอร์ตแวร์ จ ากัด 

• 2556 – 2559                กรรมการ บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ากัด 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

8. พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักด ี

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

•  กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท   
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2557 

45 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น  

• 2558 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ จ ากัด (มหาชน) 

• 2557                    นายทหารฝ่ายเสนาธิการ  ประจ าผู้บังคับบัญชากองทัพบก                                                

• 2553                    ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 

• 2552                    ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ 1 

• 2549                    ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบที่ 6  

• 2546                    ผู้บังคับกองร้อย กองบัญชาการกองทัพบกภาคที่ 1 

9. นายกฤษฎา ศังขมณี 

• กรรมการ 

• กรรมการการลงทุน 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 30 พ.ย. 2560  
 
 

56 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ประวัติการอบรม 

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/2018 สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 

- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นท่ี 
9/2018 วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา
ธรรมศักดิ์ 

- หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (PEP) 1/2016 มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 1 ต.ค. 2561 – ปัจจบุัน             รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค 

• 27 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าการ (บริหาร) / รักษาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)  
                                          การประปาส่วนภูมิภาค 

• 17 ต.ค. 2555 – 26 พ.ย. 2558   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค  

• 29 ธ.ค. 2554 – 16 ต.ค. 2555   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ 4 การประปาส่วนภูมิภาค 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

- หลั ก สู ต ร  Leadership Succession Program 
(LSP) 1/2013 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ 

- การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่  2/2555 สมาคมการ
ประปาแห่งประเทศไทย 

10. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์  
เซอร์แวนเทส รเิวรา่ 

• กรรมการ 

• กรรมการการลงทุน 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 14 มี.ค. 2561 
 
 

57 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
เดอ ลา แซล ประเทศฟิลิปปินส์ 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส ประเทศฟิลิปปินส ์

- วิทยาศาสตร์พฤติกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส ประเทศฟิลิปปินส ์

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ไม่มี 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 2561 – ปัจจุบัน   สมาชิกและกรรมการสถาบัน International Water Association (IWA) 

• 2558 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการแผนกการปฏิบัติธุรกิจใหม่ Manila Water Company, Inc. 

• 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Manila Water Philippine Ventures, 

Inc. 

• 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Manila Water Asia Pacific, Pte., Ltd. 

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (ไปช่วยปฏิบัติงานที่ Manila Water Company, Inc.) Ayala Corporation 

• ปัจจุบัน กรรมการบริษัทในเครือ Manila Water Asia Pacific, Pte., Ltd. 

• 2542 - 2558 กรรมการกลุ่มกลยุทธ์ขององค์กรและการพัฒนาองค์กร Manila Water Company, Inc. 

11. นางสาวสมจณิณ ์พิลึก 

• กรรมการ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 
 

57 - Doctor of Philosophy ( Environmental 
Engineering and Management) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

- Master of Engineering (Executive) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ไม่มี 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• ปัจจุบัน  ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัย) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการอบรม 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 6  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรม
ทางปกครอง ส านักงานศาลปกครอง 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยส าหรับนัก
บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่  17 วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
(ปศส.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า 

• 2559 - 2561  รองผู้ว่าการ (สายงานกิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• 2556 – 2559  รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและส่ิงแวดล้อม) 

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• 2555 - 2556  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สายงานท่าเรืออุตสาหกรรม) 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

12. นายจิรายุทธ รุง่ศรีทอง 

• กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่

• กรรมการการลงทุน 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 1 เม.ย. 2559 

 
 

52 - M.S. in Operations Research  
มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรฐัอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ประวัติการอบรม 

- Director Certification Program (DCP) 
60/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Financial Institutions Governance 
Program (FGP) 4/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 
61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพัฒนา
มหานคร 

ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• 2556 – 2558               กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนนี และนีลเส็น (ไทย) จ ากัด    
(มหาชน) 

• 2548 – 2549                กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

• 2547 – 2548                กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด / กิจการอื่น 

• 16 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

• 2558                             ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   

• 2558                             ประธานกรรมการ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  

• 2554 – 2557                   กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

• 2552 – 2554                   กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

• 2552 – 2554                   อุปนายก สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

• 2549 – 2552                   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

- การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตรกรรม 
(BRAIN) 1/2017 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิาร 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
(1 เมษายน 2559) 

52 - M.S. in Operations Research  
มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน 
สหรัฐอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

ประวัติการอบรม 

- Director Certification Program (DCP) 
60/2005  สมาคมส่ ง เสริ มสถาบั น
กรรมการบริษัทไทย 

- Financial Institutions Governance 
Program (FGP) 4/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 
10 สถาบันพระปกเกล้า  

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ . )  รุ่ นที่  61 วิทยาลั ยป้ องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหาร
ระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ไม่มี ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน 
 

2560 –ปัจจุบัน 
2558 

 
2558 

2556 – 2558 
 

2554 – 2557 
 
 

2552 – 2554 
2552 – 2554 

 
 

2549 - 2552 
 
 

กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่ 
 
คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม 
ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 
กรรมการ  
 
 
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อุปนายก  
 
 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 
 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
-บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
-กระทรวงคมนาคม 
 
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  
-บมจ. คริสเตียนี และนีลเส็น 
(ไทย) 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
-บมจ. กสท โทรคมนาคม 
-  สมาคม โทรคมนาคมแห่ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์  
-บมจ. กสท โทรคมนาคม 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

(วตท.) รุ่นที่  10 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการ
บริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่น
ที่ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร 

- การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย
น วั ต ก ร ร ม  (BRAIN) 1/ 2017 ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล 
ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายก ากับดูแล
กิ จการ ใน เครื อ )  และกรรมการ
ผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
(1 ตุลาคม 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประวัติการอบรม 

- The 4 Essential Roles 0f 
Leadership by PacRim (2018) 

- Anti - Corruption: The Practical 
Guide, Thai Institute of Directors 
(IOD) (2017) 

- DSTART UP, ม.ศรีปทุม (2017) 

- หลักสูตรการบริหารการตลาด สร้าง
ภาพลักษณ์และลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่
ส าหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Smart Marketing) รุ่นที่ 

ไม่มี ไม่มี ต.ค. 2558 -ปัจจุบัน 
 
 
ก.ย. 2556 –ต.ค. 

2558 
มี.ค. 2553 – ก.ย. 

2556 
 
ม.ค. 2552 – มี.ค. 

2553 
ส.ค. 2551 – ม.ค. 

2552 
พ.ย. 2550 – ม.ค. 

2552 
 
พ.ย. 2544 –พ.ย. 

2550 

ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายก ากับดูแล
กิ จการ ใน เครื อ )  และกรรมการ
ผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการลูกค้า 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการลูกค้า และรักษาการ กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 
รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูนิ
เวอร์แซล ยูทีลิตีส์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร  ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร
ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  แ ล ะ รั ก ษ า ก า ร
ผู้อ านวยการ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง 
 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 

- บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 

- บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 

- บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
 

- บมจ .  จั ด ก า รและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
 
 

4/2015 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (2015) 

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute, Berkeley USA., 2013 
(Module 2) 

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute, Berkeley USA., 2012 
(Module 1) 

- Director Certification Program – 
DCP 132/2010 

- Executive Development Program 
(EDP) รุ่น 3, 2009 Thai Institute of 
Directors (IOD) 

- การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2 โดย
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 

- Mini MBA หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รุ่นที่ 21 (2002) 

- Mini MIS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รุ่นที่ 2 (1997) 

3. นางวิราวรรณ ธารานนท์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัท 

59 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุ รกิ จศศินทร์  แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจุบัน 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่และ
เลขานุการบริษัท 

-    บมจ. จัดการและพัฒนา 
     ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 

- The 4 Essential Roles 0f 
Leadership, PacRim (2018) 

- New Era of Governance & 
Internal Controls, EY (2018) 

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 
Advances for Corporate 
Secretaries รุ่นที่ 2/2017 สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

- ห ลั ก สู ต ร  Company Reporting 
Program (CRP 19/2017) ส ม า ค ม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Executive Development 
Program (EDP) Class of Year 2017 
สมาคมบริษัทจดเบียนไทย 

- Strategic Execution ขั บ เ ค ลื่ อ นกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ (TMA 2016) 

- ห ลั ก สู ต ร  Director Certification 
Program (DCP 192/2014) สม าค ม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ห ลั ก สู ต ร  Anti-Corruption: The 
Practical Guide (ACPG 8/2014) 

2558-2560 
 

 
2556 - 2558 
2552 – 2556 
2550 - 2551 

 
 

ผู้ อ า น ว ย ก า ร  ส า นั ก ก ร ร ม ก า ร
ผู้อ านวยการใหญ่และเลขานุการ
บริษัท 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ 

 
 
       บมจ. จัดการและพัฒนา 
        ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
 
 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- หลักสูตร Management 
Development Program สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Organization Risk 
Management Program สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

- ห ลั ก สู ต ร  Company Secretary 
Program สม าค ม ส่ ง เ ส ริ ม สถ าบั น
กรรมการบริษัทไทย 

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute, Berkeley USA., 2013 
(Module 2) 

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute, Berkeley USA., 2012 
(Module 1) 

- หลักสูตร “กฎหมายส าหรับการด าเนิน
กิจการที่เป็นบริการสาธารณะ” สถาบัน
พระปกเกล้า 

 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

4.นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
ฝ่ายตรวจสอบ 

55 -   บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ มหาบัณฑิ ต  ( MBA) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ประวัติการอบรม 

- Board Reporting Program (BRP 
23/2017) สมาคมส่ ง เ ส ริ ม สถ าบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Strategic CFO in Capital Markets 
Program 2015 

- Director Certification Program 
(DCP) 197/2014 

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute, Berkeley USA. 2012 & 
2013 (Module 2) 

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute, Berkeley USA. 2012 & 
2013 (Module 1) 

- Audit Committee Program (ACP) 
รุ่น 26/2009 

- Executive Development Program 
(EDP) รุ่น 4 

หุ้นสามัญ 600,000 
หุ้น 
 

ไม่มี 2560 – ปัจจุบัน 
 
2558 – 2560 
 
2552 – 2558 
2550 – 2551 
 
2547 – 2550 
 

                                                

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
ฝ่ายตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการอาวุโส  
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และ
บัญช ี
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน 
และทรัพยากรบุคคล 

       
 
 
 
       - บมจ. จัดการและพัฒนา 
         ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

- ห ลั ก สู ต ร  ก า ร บ ริ ห า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่น 5 

5. นางสาวจินดา มไหสวริยะ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สาย
สนับสนุน 

56 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา
สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต 
ประวัติการอบรม 

- The 4 Essential Roles 0f 
Leadership, PacRim (2018) 

- Board Nomination & 
Compensation program (BNCP), 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) (2018) 

- Director Certificate Program (DCP), 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) (2018) 

- เลขานุการบริษัท (พื้นฐาน) 
Fundamentals for Corporate 
Secretaries, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (2018) 

- New Era of Governance & 
Internal Controls, EY (2018) 

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจุบัน 
 
2558 – 2560 
ก.พ. – มิ.ย. 2558 
 
2554 - 2558 
2552 - 2554 
 
2549 – 2552 
 
2547 - 2549 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สายสนับสนุน 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายอ านวยการ  
รักษาการผู้อ านวยการ 
ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ  
ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ 
ฝ่ายส่ือสารองค์กร 
ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ 
ฝ่ายอ านวยการ 

 

 
 
 
 
 
        -บมจ. จัดการและพัฒนา 
         ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
 
 
 
 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

- Sustainability Strategy: Key 
Blueprint for Business Growth 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(2017) 

- การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้น าการบริหาร
สาย ง านสนั บสนุ น  ( Ideal Forum) 
2017 

- นักบริหารทีมงานยุคใหม่ (GRID), 2016 

- การบริหารจัดการธุ รกิ จสมั ย ใหม่  
( Modern Executive Micro MBA), 
2015 

- Train the Trainer 

- Anti-Corruption: The Practical 
Guide, Thai Institute of Directors 
(IOD) ACPG 13/2014 

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute, Berkeley USA., 2013 
(Module 2) 

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute, Berkeley USA., 2012 
(Module 1) 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

- Executive Development Program 
(EDP) 2011, Thai Institute of 
Directors (IOD) 

6. นายสมบัติ อยู่สามารถ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สาย
การเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
   ประวัติการอบรม 
-   The 4 Essential Roles 0f 

Leadership, PacRim (2018) 
- เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีการเงินส าหรับ

ผู้บริหาร, บริษัทฝึกอบรมสัมมนาธรรม
นิติ (2018) 

- New Era of Governance & Internal 
Controls, EY (2018) 

- หลักสูตรผู้น าด้านการจัดการน้ า รุ่นที่ 7, 
สถ าบั น น้ า เ พื่ อ ค ว าม ยั่ ง ยื น  สภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2017) 

-  Anti-Corruption: The Practical 
Guide, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (2014) 

-  หลักสูตร CFO Chief Financial Officer 
Certification Program รุ่นที่ 16 สภา
วิชาชีพบัญชี (2012) 

-  Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 2560 – 
ปัจจุบัน 

 
 
ส.ค. –ต.ค. 2560 

 
 

2558 – 2560 
 

2554 – 2558 
2552 – 2554 

 
2552  

 
2552 – 2554 

 
2550 – 2552 

 
 2548 – 2550 

 
2546 – 2548 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สายการเงินและบัญชี                                   
และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน และรอง
กรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยู
นิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีส์ 
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
รักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(Secondment –UU) 
ผูจ้ัดการแผนกบัญชี 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน 
(Secondment – GWS) 
ผู้จัดการแผนกงบประมาณและ
การเงิน 

-บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวนัออก  
-บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
-บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวนัออก 
-บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
-บมจ.ยูนเิวอร์แซล ยูทลีิตี้ส์ 
 
- 
 
 
 
 
    บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากร 
     น้ าภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

 Institute, Berkeley USA., 2012 
(Module 1) 

-  Executive Development Program 
(EDP) รุ่นที่ 5, (2010)  

7. นายชรินทร์ โซนี่  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สาย
พัฒนาธุรกิจ 

38 
 

- Master of Commerce (Finance 
and International Business), 
The University of Sydney 

- เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ( ภ า ค

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ )  ส า ข า ก า ร เ งิ น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  ประวัติการอบรม 

- Director Certificate Program (DCP), 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 2017 

- ผู้น าด้านการบริหารจัดการน้ า , สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2017) 

- Non-financial Disclosure and GRI 
Reporting for Executive (2017) 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2560-ปัจจุบัน 
 
มิ.ย.  – ต.ค. 2560 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
สายพัฒนาธุรกิจ 
รั ก ษ า ก า ร  ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร
ผู้อ านวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ และ
ผู้อ านวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
 

     
 
       บมจ. จัดการและพัฒนา 
       ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
 

8. นายบดินทร์ อุดล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สาย
ปฏิบัติการ 

49 -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮูสตัน 

สหรัฐอเมริกา 

ไม่มี  ไม่มี  2560-ปัจจุบัน 
 

2559-2560 
 

2557 – 2559 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สายปฏิบัติการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส  
 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย
ธุรกิจ จีเอ็มเอ็มวัน ดิจิตัล ทีวี  
กรรมการผู้จัดการ  

-บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวนัออก 
-บจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์   
-บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
 
-บจ. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธรุกิจ 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม 

- The 4 Essential Roles of 
Leadership, PacRim (2018) 

- New Era of Governance & 
Internal Controls, EY 2018 

- Emergency Response Planning 
2018 

- คณะกรรมการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย (2018) 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 
(2018)                          

2544 – 2557 
 

2539 – 2544 

กรรมการผู้จัดการ  
 
ผู้จัดการโครงการ  

-บจ. ยูทิลิตี้  บิสิเนส อัลลายแอนซ์ 
(UBA) 
-บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ 
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รายชื่อคณะกรรมการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 
 

1. พลเอกธนดล 
2. นายสายสุรีย์ 
3. นางสาวอัจฉรา 
4. นางจันทิมา 
5. พันโทเปรมจิรัสย์  

เผ่าจินดา 
บุนนาค 
วัฒนสุข 
ปัทมะสุนทร 
ธนไทยภักดี 

6. พลต้ารวจโทวีระยุทธ สิทธิมาลิก  
7. พลต้ารวจตรีปราโมช 
8. นายชนินทร ์
9. นายจิรายุทธ        
10. นายเชิดชาย 
11. นายสมบัติ    
  

ปทุมวงศ์ 
ทินนโชต ิ
รุ่งศรีทอง 
ปิติวัชรากุล 
อยู่สามารถ 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

ตามโครงสร้างของบริษัทก้าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ มีสายบังคับบัญชาขึ นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม และความเข้าใจในกิจกรรม
และการด้าเนินงานของบริษัท และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณา
ความดีความชอบของหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีประวัติดังนี  

ชื่อ  นางธิดารัชต์  ไกรประสิทธิ ์  
อายุ 55 ปี 
ต าแหน่ง  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ 
การศึกษา 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
วุฒิบัตร   

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
อบรมหลักสูตรที่ส าคัญ 

• Board Reporting Program (BRP23/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Strategic CFO in Capital Markets Program 2015 

• Director Certification Program (DCP, 197/2014) 

• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA. 2012 
& 2013 (Module 2) 

• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA. 2012 
& 2013 (Module 1) 

• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 

• Executive Development Program (EDP) รุ่น 4 

• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส้าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5 
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ประสบการณ์การท างาน 
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก  
2560 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ 
2558 – 2560  ผู้อ้านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญช ี
2552 - 2558         ผู้อ้านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ              
2550 - 2551         ผู้อ้านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญช ี
2547 - 2550         ผู้อ้านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล 

 
หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหน้างานก้ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคือ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติในเอกสารแนบ 1 ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการก้ากับดูแล
ให้บริษัท ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เป็นศูนย์กลางการก้ากับดูแล
การด้าเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก้าหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง  

ชื่อ นางวิราวรรณ ธารานนท์ 
อายุ  59 ปี 
ต าแหน่ง         

•  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
การศึกษา        

•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•  บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อบรมหลักสูตรส าคัญ 

• The 4 Essential Roles 0f Leadership, PacRim (2018) 

• New Era of Governance & Internal Controls, EY (2018) 

• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2017 สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 19/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) Class of Year 2017 สมาคมบริษัทจดเบียน
ไทย 

• Strategic Execution ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (TMA 2016) 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

• หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 8/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

• หลักสูตร Management Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตร Organization Risk Management Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลักสูตร Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2013 
(Module 2) 

• Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2012 
(Module 1) 

• หลักสูตร “กฎหมายส้าหรับการด้าเนินกิจการที่เป็นบริการสาธารณะ” สถาบันพระปกเกล้า 
 
ประสบการณ์การท างาน   
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก 
2560 – 15 ม.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
2558 – 2560  ผู้อ้านวยการ ส้านักกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
2556 – 2558  ผู้อ้านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2552 – 2556  ผู้อ้านวยการ ฝ่ายอ้านวยการ 
2550 – 2551  ผู้อ้านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ 
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