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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดย
บริหารจัดการระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพ่ือสนับสนุน
แผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี บริษัทได้ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบท่อส่ง
น้ำให้เป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร 
เชื ่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั ้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริมขีด
ความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำสูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 
ร้อยละ 3 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท 

ฝ่ายบริหารจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปทั้งกลุ ่มบริษัท เพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2563-2565 (แผน 3 ปี) ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562
และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2563 - 2565 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ” 
พันธกิจ 

1. สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว 

2. ขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำครบวงจร เพ่ือการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริษัท เพื่อการบริหาร

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความ

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 

ด้านการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ 
1. เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2. ลดต้นทุนการผลิตการสูบส่งและการดำเนินงานภายใน 
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ด้านธุรกิจน้ำครบวงจร 
3. บริการระบบน้ำครบวงจร ด้วยราคาที่เหมาะสม และการรับประกันคุณภาพ 
4. โครงการซึ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ในทันที 
5. มาตรฐานโครงสร้างราคาค่าน้ำแบบครบวงจร 
6. การรับรู้ถึงสินค้า และบริการของบริษัทในระบบน้ำครบวงจร ต่อกลุ่มลูกค้า 

ด้านความย่ังยืน 
7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
8. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และภาพลักษณ์องค์กร 
9. บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ปี 2562 

• เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติลงทุนโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลอง
หลวง-ชลบุรี เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในปี 2564 บริษัทจำเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติม และ
รองรับความต้องการลูกค้าที่ใช้น้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำแล ะระบบท่อส่งน้ำพื้นที่
ชายทะเลฝั่งตะวันออกของบริษัท และแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี 2560-2564 ของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

• มิถุนายน 2562 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ
บริษัท และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง 

• กรกฎาคม 2562 บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

• สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก ปี 2562 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562) ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ ้น คิดเป็นอัตราเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 3.26  โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 11 กันยายน 2562 

• ตุลาคม 2562  บริษัทและบริษัทในเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เพ่ือ
สนับสนุนพนักงานให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ โดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

• พฤศจิกายน 2562  
✓ บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ในการประเมินการกำกับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
✓ บริษัทได้ร ับคัดเล ือกให้ เป ็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที ่อย ู ่ใน Thailand Sustainability 

Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)   และ
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ได้ร ับรางวัล SET Awards 2019 กลุ ่ม Sustainability Excellence  ประเภท Rising Star Sustainability Awards  
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในเครือ 
 บริษัทจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจน้ำดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค  ในขณะที่ บมจ. 
ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ้ส์ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจน้ำประปา ในกรณีที ่บริษัท  และ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ้ส์ 
จำเป็นต้องทำรายการทางธุรกิจหรือรายการใดๆ ระหว่างกัน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ บมจ.  
ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยจะดำเนินการให้มี
การเข้าทำรายการดังกล่าวเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) บนพื้นฐานการทำ
ธุรกิจทั่วไปแบบ Cost Plus Basis โดยทั้งบริษัท และ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ้ส์ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดที่เก่ียวข้องของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นทั้งหมด 510 ล้านหุ้น (ร้อยละ100) ใน บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ โดยบริษัทมีสิทธิออก
เสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยมีโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 

 

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในเครือ 
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บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ ดำเนินธุรกิจการบริหารกิจการประปาในรูปสัญญาสัมปทาน กับหน่วยงานรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท มีรายละเอียดดังนี้  

 
ตารางทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด 40 100 

2. บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด 40 100 
3. บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด 100 100 

4. บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด 345   90 

 
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 40.20 และเป็นลูกค้ารายใหญ่
ซ่ึงซ้ือน้ำดิบจากบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 26 ของปริมาณน้ำดิบจำหน่ายท้ังหมด ท้ังน้ี มีผูแ้ทนจาก กปภ. 3 คน 
เป็นคณะกรรมการบริษัท อนึ่งในการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือเป็นรายการ
เกี่ยวโยง บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
สำคัญ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระเบียบวาระท่ีมีส่วนได้เสีย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 โครงสร้างรายได้ 
 บริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายน้ำดิบร้อยละ 60.15 ของรายได้รวม และมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา
ร้อยละ 37.57 และมีรายได้อื่นๆ ร้อยละ 2.28 ดังมีรายละเอียดแสดงในตาราง (อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 6)  
 
ตารางแสดงรายได้จากการประกอบธุรกิจเปรียบเทียบปี 2560 - 2562           หน่วย : ล้านบาท 
ผลิตภัณฑ์/บริการ การถือหุ้น 

ของบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ดำเนินการ
โดย  

ปี 2560 
 

ร้อยละ ปี 2561  ร้อยละ ปี 2562 
 

ร้อยละ 

1. รายได้จากน้ำดิบ -  EW 2,452.05 56.28 2,393.82 56.25 2,844.70 60.15 
2.รายได้จากน้ำประปา 100.00 UU 1,767.22 40.56 1,742.36 40.95 1,776.80 37.57 
3.รายได้ค่าเช่าสำนักงาน - EW 88.77 2.04 84.81 1.99 58.58 1.24 

4. รายได้อื่น - EW 48.59 1.12 34.33 0.81 49.19 1.04 
รวมรายได้   4,356.63 100.00 4,255.32 100.00 4,729.27 100.00 

หมายเหตุ    EW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวนัออก จำกัด (มหาชน)  
     UU : บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)  

 
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
บริการสูบส่งน้ำดิบ 

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยการบริหารจัดการและพัฒนาระบบท่อส่งน้ำสาย
หลัก (Trunk Transmission Main System) ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของ
ชุมชนและกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปัจจุบันบริษัท ให้บริการส่งจ่ายน้ำดิบใน 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยผ่านระบบท่อส่งน้ำสายหลัก 

บริษัทมีระบบท่อส่งน้ำสายหลักเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำ (Water Grid) ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด
แห่งเดียวในประเทศ รวมความยาว 491.8 กิโลเมตร ดังแผนภาพ โดยโครงข่ายท่อส่งน้ำดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งน้ำหลักของภาครัฐ (อ่างเก็บน้ำ) แม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำเอกชน กับลูกค้าในพื้นที่บริการทั้ง 3 
จังหวัด  โดยบริษัทได้ใช้เงินลงทุนในการพัฒนาระบบท่อส่งน้ำสายหลักทั้งในส่วนของท่อส่งน้ำขนาดใหญ่และสถานีสูบ
น้ำแล้วกว่าหมื่นล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในปัจจุบันและในอนาคตที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับคุณภาพของน้ำดิบในระดับมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
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การจำหน่ายน้ำดิบให้กับลูกค้าในพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัดนี้ บริษัททำหน้าที่ เป็นผู้ค้าส่ง (Wholesaler) 
โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับลูกค้า ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม1 กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป และกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทอุปโภคบริโภค  

การสูบส่งน้ำดิบของบริษัทจะดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำหลักของภาครัฐ (อ่างเก็บน้ำ) เป็นหลักตลอดทั้ง
ปี ส่วนในช่วงฤดูฝน บริษัทจะมีการสูบน้ำส่วนหนึ่งจากแม่น้ำสายหลัก เพ่ือใช้ในช่วงฤดูฝนและเก็บสำรองไว้ในช่วง
ฤดูแล้ง และบริษัทได้มีการจัดซื้อน้ำดิบเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ งจากแหล่งน้ำเอกชนในช่วงฤดูแล้ง เพื่อบริหารความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

 

หมายเหตุ     1 นิคมอุตสาหกรรม หมายรวมถึง นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ. เป็นเจา้ของ นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ. ร่วมลงทุน และสวน/ 
          เขตอุตสาหกรรมของเอกชน 
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ภาพแสดงระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
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บริษัทมีกระบวนการส่งน้ำดิบไปยังลูกค้า ดังแผนภาพสถานีสูบน้ำจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนไปยังสถานี
ยกระดับน้ำซึ่งมีความสูงมากกว่าสถานีรับน้ำของลูกค้า สถานียกระดับน้ำจะทำหน้าที่ควบคุมแรงดันของน้ำในการส่ง
น้ำผ่านท่อไปยังสถานีรับน้ำของลูกค้า และมีการเก็บกักน้ำสำรองไว้ในสระพักน้ำแล้วสูบน้ำต่อไปยังสถานียกระดับน้ำ
เป็นช่วงๆ เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำ ลูกค้าเป็นผู้ติดตั้งสถานีรับน้ำและเดินท่อรับน้ำมาเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งน้ำหลัก
ของบริษัท เพื่อรับน้ำดิบไปใช้ในการผลิตและจำหน่ายเป็นน้ำประปาหรือน้ำ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โดยบริษัทมี
มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบโดยจะตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบในแหล่งน้ำหลักตลอดเวลา (Real Time) และผ่าน
ระบบ SCADA และจะเก็บตัวอย่างน้ำดิบจากแหล่งน้ำหลักของบริษัท เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยละเอียดทุก
เดือน โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้ำ รวมถึงส่งข้อมูลให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

 

 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการส่งนำ้ดิบจากแหล่งน้ำให้แก่ลูกค้า 
 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 
 บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาระบบท่อส่งน้ำและจัดจำหน่ายน้ำดิบให้กับผู้ใช้น้ำ ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
และอุปโภคบริโภค รายใหญ่ที่สุดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีจุดแข็งด้านระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำสาย
หลัก และระบบสูบจ่ายที่เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออก ที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ทั้ง 3 จังหวัด อีกทั้งมีความยั่งยืนในการส่งจ่ายน้ำดิบได้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่น ยังมีข้อจำกัดทั้ง
ด้านพื้นที่การให้บริการ ด้านปริมาณ เสถียรภาพแหล่งน้ำ และระบบการส่งจ่าย  
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 พื้นที่การให้บริการ กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจัดจำน่ายน้ำดิบ 
 บริษัทได้มีการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าซึ่งครอบคลุมทั้งส่วนอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคออกตามพื้นที่การ
ให้บริการ (Service Area) เพ่ือให้สามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำที่รองรับต่อความต้องใช้น้ำในพ้ืนที่ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น โดยได้แบ่งล ูกค้าออกตามพื ้นที ่ให ้บริการ ได้แก่   
1) พ้ืนที่มาบตาพุด 2) พ้ืนที่บ้านฉางและสัตหีบ 3) พ้ืนที่บ่อวิน-ปลวกแดง 4) พ้ืนที่ชลบุรี และ 5) พ้ืนที่ฉะเชิงเทรา  
 บริษัทมีช่องทางจัดจำหน่ายน้ำดิบให้แก่ลูกค้าตามข้างต้นในลักษณะผู้ค้าส่ง (Wholesaler) โดยลูกค้าจะรับซื้อ
น้ำดิบผ่านท่อส่งไปเพ่ือจำหน่ายต่อให้แก่ผู้ใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคโดยตรง  
 ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณยอดจำหน่ายน้ำดิบ รวมทั้งสิ้น 313.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคิดตามสัดส่วนการ
รับซื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้นในภาพรวม ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน และตามที่บริษัทได้ประกาศโครงสร้างราคาค่าน้ำ
ใหม่ จากเดิมที่กำหนดราคาค่าน้ำคงที่ เปลี่ยนไปเป็นแบบโครงสร้างราคา พร้อมได้ชี้แจงแก่ลูกค้าทุกรายเพื่อทราบ
วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นไปเพ่ือให้ผู้ใช้น้ำวางแผนการใช้และบริหารการรับน้ำให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้ำตามความต้องการของผู้ใช้น้ำในแต่ละปี ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสมดุลด้านการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม ลด
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ และนำไปสู่การบริหารทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคหลักในภาคอุตสาหกรรม 
ให้มีปริมาณที่เพียงพอสม่ำเสมอ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจการให้บริการน้ำดิบพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในอนาคต ยัง
มีโอกาสเติบโตจากปัจจัยหลักการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่  ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและ
ผลักดันให้พ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ผ่านรูปแบบการจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพด้านความพร้อมแข่งขัน บริษัทถือว่ามีความพร้อมสูง 
ทั้งด้านการลงทุน ด้านเสถียรภาพแหล่งน้ำ และระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามข้างต้น  

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2562 
จากผลการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าโดยหน่วยงานภายนอก ในปี 2562 บริษัทมีผลคะแนนความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยู่ที ่ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.8 โดยได้รับระดับความพึงพอใจสูงสุดในด้านพนักงานที่
ให้บริการของบริษัท  และด้านคุณภาพในการให้บริการซ่อมบำรุง ตามลำดับ  

อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมมุ่งเน้นการปรับปรุง
การให้บริการที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการติดตามประสานงานลูกค้าอย่างใกล้ชิดผ่านพนักงานลูกค้า
สัมพันธ์ในทุกพื้นที่ ร่วมกับการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการด้านการจ่ายน้ำผ่านศูนย์ควบคุม (Control 
Center) ตลอด 24 ชั่วโมง และรวมถึงการปรับปรุงด้านการให้บริการด้านอื่นๆ อาทิ การปรับปรุงรูปแบบการติดตั้ง
ผู้ใช้น้ำ เป็นการขยายเขตการให้บริการเพ่ือลดภาระด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายดูแลระบบท่อส่งน้ำแก่ลูกค้า และการ
พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การปรับปรุงระบบ Online Metering และการจัดทำ Mobile 
Application เพื ่อเพิ ่มความสะดวกให้แก่ผู ้ใช้น้ำในการติดตามปริมาณการรับน้ำได้อย่างต่อเนื ่องและทันต่อ
สถานการณ์ เป็นต้น  
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
บริษัทได้ดำเนินการบริหารทรัพย์สินท่อส่งน้ำหลักในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีความยาวของ

ท่อส่งน้ำ ทั้งสิ้น 491.8 กิโลเมตร และมีความสามารถในการส่งจ่ายน้ำในพื้นที่โดยเฉลี่ยปีละ 675 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดง
ในตาราง 

 

ตารางแสดงรายละเอียดของโครงข่ายระบบท่อส่งน้ำของบริษัท  

ระบบท่อส่งน้ำ 
ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของท่อส่งน้ำ (มม.) 

ความยาวของ 
ท่อส่งน้ำ (กม.) 

ความสามารถในการส่งจ่ายน้ำ 
ในพื้นที่โดยเฉลี่ย  (ล้าน ลบ.ม.ต่อป)ี 

ประแสร-์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-ชลบุร ี 700 - 1,400 80.71 50 

รวม  491.8 675 
 

2.5 โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
1. โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา  

เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัท รองรับความต้องการการใช้น้ำในอนาคตในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยปริมาณ
การกักเก็บ 12 ล้าน ลบ.ม. และมีศักยภาพในการผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้สูงสุดกว่า 40 ล้าน ลบ.ม. หลังจากมีการ
หยุดดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 และได้เจรจาไกล่เกลี่ย ผู้รับจ้างจึงได้ดำเนินการโครงการต่อตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2561 ภายใต้ข้อตกลงสามฝ่ายระหว่างบริษัท ผู้รับจ้าง และสถาบันการเงินผู้ให้การสนับสนุนโครงการ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 

2. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล - หนองค้อ เส้นที่ 2 (งานสถานีสูบน้ำ)  
เพ่ือปรับปรุงระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำหนองปลาไหลให้มีศักยภาพในการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในพ้ืนที่ปลวก

แดง - บ่อวิน และรองรับการใช้น้ำของโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีกำหนดให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2563 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง  
เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเพิ ่มขึ้นจากสูงสุด 

200,000 เป็น 300,000 ลบ.ม. ต่อวัน รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสูบน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการสูบน้ำเฉลี่ย  
ปีละ 27 ล้าน ลบ.ม. เป็น 50 ล้าน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละ 23 ล้าน ลบ.ม. โดยนำน้ำไปฝากที่สระสำรองน้ำดิบ
สำนักบก และอ่างเก็บน้ำบางพระในช่วงเวลา 5 เดือนของฤดูฝน ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการบริหารแหล่งน้ำต้นทุน
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ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี ลดการพึ่งพาน้ำต้นทุนจากจังหวัดระยอง อีกทั้งช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการสูบ
จ่ายน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 

4. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้)  
เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และเพิ่มศักยภาพความสามารถ ใน

การให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับลูกค้าในระยะยาว โดยมีศักยภาพในการจ่ายน้ำอุตสาหกรรม 15,000 ลบ.ม. ต่อวัน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างและมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 

5. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (โรงไฟฟ้ากัลฟ์) 
เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของกลุ่ม

บริษัทกัลฟ์ ขนาดกำลังการผลิต 2,500 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิม
ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตและ
จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยมีศักยภาพในการจ่ายน้ำอุตสาหกรรม 60,000 ลบ.ม. ต่อวัน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างและมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 

6. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง - ชลบุรี  
เป็นโครงการก่อสร้างวางท่อน้ำดิบพร้อมระบบสูบน้ำและอาคารประกอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำ

ต้นทุนของบริษัทจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ และรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตของพ้ืนที่ชลบุรี และปลวกแดง - 
บ่อวิน โดยสามารถส่งจ่ายน้ำได้สูงสุด ปีละ 40 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีกำหนดให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2564 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี ่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายซึ่งนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน โดยบริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีการสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง
ตามข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ  ที่ต้องทำความเข้าใจบริบทขององค์กรพิจารณาประเด็นปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอกที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงต้องทำความเข้าใจกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย และนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงและประเมินโอกาสทางธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณการล่วงหน้าได้ยากขึ้น ประกอบกับบริษัทมี
นโยบายขยายการลงทุนธุรกิจน้ำครบวงจร ทำให้ต้องประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอย่างรอบคอบ 
เพิ่มความถี่  ซึ่งในปี 2561 บริษัทปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นศูนย์กลางของระบบการ
บริหารความเสี่ยงในการกำกับ ติดตาม รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกระดับตามโครงสร้าง ทั้งนี้ บริษัท
ไดพั้ฒนาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 บริษัทได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน (Risk Coordinator) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และถือเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture) ด้านบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  
  เป็นการบริหารความเสี่ยงที่พิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจองค์กรอย่างมีนัยสำคัญเป็นวงกว้าง 
โดยกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำให้เป้าหมายวิสัยทัศน์องค์กรไม่สำเร็จ ผ่านกระบวนการในการ
จัดทำกลยุทธ์ และทบทวนกลยุทธ์ประจำปี นำประเด็นการพิจารณาบริบทองค์กร ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย มาประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วส่งผลให้เป้าหมายไม่สำเร็จ และต้องกำหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  

2. การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  
           ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นความสำเร็จที่ช่วยผลักดันให้เป้าหมายของ
องค์กรสำเร็จ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งในปี 2562 มีการพัฒนาการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานให้มีความเข้มข้นรอบด้าน
มากขึ้น โดยนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพเป็นแนวทางในการประเมินให้ครอบคลุม ดังนี้ 

1) ด้านระบบบริหารงานคุณภาพของกระบวนการทำงาน  (ISO 9001:2015) กำหนดให้ต้องมีการ
ประเมินสิ่งที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันด้วย  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร 

2) ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) 
3) ด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) 

 ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการตาม “คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร” เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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ความเสี่ยงขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และมาตรการจัดการความเสี่ยง 
 ปี 2562 ในการดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ด้านเศรษฐกิจ  คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์องค์กรเป็น
หลัก มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ 

• ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก   

• การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

• แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 - โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ ความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการทำงาน การปฏิบัติงานภายใต้

ระเบียบแนวปฏิบัติองค์กร มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 

• การปรับโครงสร้างรองรับธุรกิจน้ำครบวงจร 

• ความปลอดภัยจากการทำงาน 

• การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต 
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย คือ ความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน 
4. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความเสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ ภาวะภัยแล้ง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ด้านเศรษฐกิจ   

➢ ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันออกด้านขนส่งการขยายถนนตามแนวเส้น
ท่อส่งน้ำ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นทั้งโอกาส และความเสี่ยงในโครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  ที่เริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ปี 2561 และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงปี 
2564 จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งการขยายถนนในเขตพื้นที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท 
ที่มีผลกระทบต่อแนวเส้นท่อส่งน้ำและอาจส่งผลต่อการส่งจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้บริการได้ 

มาตรการแก้ไขที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือ การย้ายแนวเส้นท่อตามลำดับความเร่งด่วนซึ่งมีความคืบหน้า
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และไม่มีผลกระทบต่อการหยุดชะงักของระบบสูบจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ มาตรการ
ป้องกันโดยการเตรียมความพร้อมเพื่อย้ายแนวเส้นท่ออย่างเป็นระบบ จะมีการจัดจ้างที่ ปรึกษาและร่วมประเมิน
สถานการณ์กับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน รวมถึงร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ
แผนงานล่วงหน้า 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
➢ ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และการพัฒนา

บุคลากรรองรับธุรกิจน้ำครบวงจร 
จากวิสัยทัศน์องค์กรในการเป็นผู้นำการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีการ

ปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และการกำหนดมอบหมายหน้าที่ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรรองรับธุรกิจน้ำครบวงจร 

ปี 2562 บริษ ัทกำหนดให้ม ีการพัฒนาและปร ับปร ุงกระบวนการทำงานภายในทั ้งระบบ โดยใช้
มาตรฐานสากลระบบบริหารงานคุณภาพ ISO เป็นเกณฑ์ โดยสร้างระบบการทำงานให้ครอบคลุมมาตรฐาน 3 
มาตรฐาน ได้แก่ 1) ISO 9001:2015  2) ISO 14001:2015 และ 3) ISO 45001:2018 แบบเชื่อมโยงกัน รวมถึงสร้าง
ระบบจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิผล ประกอบกับกำหนดเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ภายในปี 2564 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
➢ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายไม่ครบถ้วน 

บทบัญญัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับและ
กฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 

จากการที่บริษัทจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการให้เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการติดตามการออกร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เพื่อให้การ
ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต พบว่าอาจมีข้อกำหนดกฎหมายที่อาจปฏิบัติไม่
ครบถ้วน จึงมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการให้มีการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง และ
ประเมินผลกระทบกฎหมายที่ปรับปรุง หรือกฎหมายใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นๆ ให้มีความ
เข้มข้น รัดกุมยิ่งขึ ้น เพื่อเป็นการสอบทานระหว่างกัน และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลาเมื่อพบความไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
➢ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยภิบัติที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุน 

จากการประเมินความเสี่ยงที่โลกมีแนวโน้มต้องเผชิญในปี 2562 ของ World Economic Forum  พบว่า
ความเสี่ยง 3 ลำดับแรก คือ ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาสทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ตามมาด้วยความล้มเหลวจากการ
บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยภิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่
ประเทศไทยกำลังประสบอยู่คือภาวะฝนทิ้งช่วง และน้ำน้อยที่เกิดจากอิทธิพลเอลนีโญ จนเกิดภาวะภัยแล้ง โดยส่งผล
กระทบทางตรงกับแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัทอย่างเลี่ยงไม่ได้ และเป็นความเสี่ยงที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุด โดย
จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

คณะทำงานกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดำเนินการสำรวจศักยภาพบ่อดินเอกชน เพื่อจัดทำ
แผนการใช้น้ำจากบ่อดินเอกชน รวมถึงเร่งแผนโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จกว่ากำหนดการเดิมและปรับปรุงสถานี
สูบน้ำให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ที่ดิน อาคาร สถานีสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ มีมูลค่ารวม 12,064.51 ล้านบาท และ 100.35 ล้านบาทตามลำดับดังมี
รายละเอียดพอสรุปได้ดังตาราง 

 
ตารางแสดงรายการสินทรัพย์ของบริษัท ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิของบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2562 

ประเภท/ 
ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะกรรมสิทธ ์ มูลค่า (ลบ.) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 69 แปลง (เนื้อที่ 729-3-83.5ไร่) บริษัทเป็นเจา้ของ 539.18 ไม่มี 
2.  อ าคา ร  ( กร ุ ง เทพฯ ,  ระยอง ,  ชลบ ุ รี , 
ฉะเชิงเทรา) 
2.1 อาคารสำนักงานกรุงเทพฯ 26 ชั้น  
2.2 สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง  

บริษัทเป็นเจา้ของ 402.90 ไม่มี 

3. สถานีสูบน้ำ 18 สถานี  บริษัทเป็นเจา้ของ 1,683.12 ไม่มี 
4. เคร่ืองสูบน้ำ 74 ชดุ  บริษัทเป็นเจา้ของ 749.54 ไม่มี 

5. ท่อส่งน้ำเชื่อมโยง จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ  
จ. ฉะเชิงเทรา 

บริษัทเป็นเจา้ของ 8,689.77 ไม่มี 

 
ตารางแสดงรายการสินทรัพย์ประเภทที่ดินของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ ณ 31 ธันวาคม 2562 

ประเภท/ 
ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะกรรมสิทธ ์ มูลค่า (ลบ.) ภาระผูกพัน 

1. กิจการประปาสมุย 
- ต.บ่อผุด อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี (เนื้อที่ 5 
ไร่ 1 งาน 60.2 ตร.ว.)  

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 42.56 
 

ไม่มี 

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

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 8.09 
 

ไม่มี 

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

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 49.70 
 

ไม่มี 
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ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยยังมีทรัพย์สินหลักที่รับมอบจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการเข้ารับ
สัมปทานในการดำเนินกิจการประปา 5 แห่ง ได้แก่ การประปาสัตหีบ  การประปาบางปะกง  การประปาฉะเชิงเทรา  
การประปานครสวรรค์ และการประปาระยอง เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาสัมปทานซึ่ งบริษัทจะต้องส่งคืน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ทั้งนี้ รายการทรัพย์สินหลักรับมอบจากสัญญา
สัมปทาน กปภ. ประกอบด้วย ระบบท่อส่งจ่ายน้ำ สถานีสูบน้ำ (อาคารและเครื่องสูบน้ำ) ระบบกรองน้ำและผลิต
น้ำประปา ถังน้ำใสและหอถังสูง สถานีเพิ่มแรงดัน และทรัพย์สินอ่ืน ได้แก่ อุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ
ของสถานีสูบน้ำแรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เครื่องสูบจ่าย สารเคมี ถังควบคุมสูบจ่ายแก๊สคลอรีน เป็นต้น 

 
4.2 ค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานและต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาสัมปทาน 

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสัมปทานในการดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา จากทางประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) ซึ่งได้รับสิทธิสัมปทานภายในระยะเวลา 15 - 30 ปี โดยมีค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน และ
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาสัมปทานของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ และบริษัทย่อย  4  บริษัท คือ บจ. ประปาบาง
ปะกง  บจ. ประปาฉะเชิงเทรา  บจ. ประปานครสวรรค์ และ บจ. เอ็กคอมธารา ณ 31 ธันวาคม 2562  เป็นยอดสุทธิ
จำนวน 3,478.76 ล้านบาท ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทาน
บริการ และการประเมินมูลค่าจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจจากการซื้อหุ้น 
 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1. ด้านการลงทุน 

1) ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ด ้วยความร ับผ ิดชอบ โดยถ ือประโยชน ์ของบร ิษ ัทและผ ู ้ถ ือห ุ ้นโดยคำน ึงถึง  
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ 

2) เมื ่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัต ิการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทย่อยต้องแจ้งยัง
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทุกครั้ง 

3) หากการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อยต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมั ติการทำรายการก่อน 
ทั้งนี้ การลงทุนหลักที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป   

4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์
ค ว า ม อ ่ อ น ไห ว ท า ง ธ ุ ร ก ิ จ แ ล ะก า ร ปร ะ เ ม ิ น ผล  โ ด ย เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ก ั บ เ ป ้ า ห ม าย  ร ว ม ถ ึ ง แ สด ง  
ความค ิด เห ็นหร ือข ้อ เสนอแนะแนวทางการบร ิหารก ิ จการของแต ่ละบร ิษ ัทย ่อย เพ ื ่ อ ใช ้ประกอบ  
การพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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2. การบริหารงานส่วนกลาง 
1) บริษัทกำหนดนโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดย

หากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป บริษัทควรได้รับสิทธิแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือ
บุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยมีสิทธิกำหนดให้เป็นกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทย่อยดังกล่าวมี หรือจะมีในอนาคต และทั้งนี้หากบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงกว่า
ร้อยละ 50 ให้บริษัทมีสิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวตามสัดส่วนที่บริษัทถือครอง  

2) บริษัทย่อยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบให้ทันท่วงที และหมั่นทบทวนระบบการ
ทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั้นการกำหนดระเบียบพนักงานและการจัดหาพัสดุ
ต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบพนักงาน
และระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัท โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิสงเคราะห์พนักงานให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ในคู่มือพนักงานและการจัดหาพัสดุ โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 
3. ด้านการจัดการและบริหารการเงิน 
 1)  การจัดหาแหล่งเงินกู้ บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินกู้ โดยแสดงที่มาของความต้องการในรูป
โครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่มดำเนินการ
โครงการลงทุนนั้นๆ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินกู้ท่ีมีข้อเสนอที่เหมาะสม 
 2)  การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่มีเหตุผล
อันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน 
 3)  การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและ
แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน 
4. ด้านการงบประมาณ 
 1)  การทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่
สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท 
 2)  การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินการของบริษัท 
 3)  จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งด้านลงทุนและดำเนินการอย่างเหมาะสม 
5. ด้านการบัญชี 
 1)  การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และ
ภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. 
 2)  การส่งงบการเงินให้บริษัททำงบการเงินรวมต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่รับการ
แต่งตั้งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แล้ว  
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 3)  การส่งงบการเงินให้บริษัททำงบการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของ
บริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส 
 4)  การจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบ
เดียวกับของบริษัท 
6. ด้านการภาษี 
 1)  การจัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 2)  ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและฝ่าย
บัญชีของบริษัททราบโดยทันทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจำรายไตรมาส 
 3)  บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทชำระภาษีให้
ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เก่ียวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง  
 
4.4  สัญญาที่สำคัญ   

บริษัทได้รับโอนสิทธิการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก จาก
กระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้ 
สรุปสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก  
คู่สัญญา : กระทรวงการคลัง 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามในสัญญา : 26 ธันวาคม 2536 
อายุสัญญา
  

: ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

สาระสำคัญของสัญญา : บริษัทรับโอนสิทธิการใช้ระบบท่อส่งน้ำจากกระทรวงการคลังมาดำเนินการ 
ระบบท่อส่งน้ำ
  

: “ระบบท่อส่งน้ำ” หมายถึง อาคาร สถานีสูบน้ำ สถานียกระดับน้ำท่อส่งน้ำ 
เครื่องจักรตลอดจนส่วนต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบส่งน้ำ ของท่อส่ง
น้ำสายหนองค้อ - แหลมฉบัง สายแหลมฉบัง - พัทยา สายดอกกราย -มาบ
ตาพุด และสายมาบตาพุด - สัตหีบ 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทน
  

: ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีทางการเงินทางบัญชี หรือภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นต้นไป บริษัท 
ตกลงชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้กระทรวงการคลัง ดังนี้ 
1. บริษัทตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำให้แก่กระทรวงการ คลัง 

ในอัตรา 2 ล้านบาทต่อปี หรือ 
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2. หากในปีใดบริษัทมียอดขายน้ำดิบเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อปี บริษัท
จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับกระทรวงการคลังในอัตราร้อยละ 
1 ของยอดขายน้ำดิบ 

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

ทั ้งนี ้ อ ัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมตามข้อ 1 หรือ 2 เมื ่อรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในข้อ 3 จะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของมลูค่าที่แท้จริงที่
ได้มีการประเมินตามระยะเวลาและหลักการบัญชีที่ร ับรองทั ่วไป (Real 
Value) ของทรัพย์สินที่บริษัทเช่าจากกระทรวงการคลังตามสัญญานี้ 
 

สรุปสัญญาจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิลจากน้ำเสีย (Wastewater Recycle Plant) และ
จ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำรีไซเคิลเดิม และซ้ือขายน้ำรีไซเคิล แก่ บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด   
คู่สัญญา : บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด  

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามในสัญญา : 29 ตุลาคม 2562 
อายุสัญญา
  

: ระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2577 

สาระสำคัญของสัญญา : บริษัทดำเนินการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิล
(Engineering , Procurement and Construction : EPC) จากน ้ำเส ียที่
ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียของ บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี 
จำกัด  
 

สรุปสัญญาจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั ้งระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำเสีย และซื ้อขายน้ำประปา แก่  
บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด   
คู่สัญญา : บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามในสัญญา : 15 พฤษภาคม 2561 
อายุสัญญา
  

: ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2581 
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สาระสำคัญของสัญญา : บริษัทดำเนินการออกแบบ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำเสีย
ที ่ผ ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียของ บริษัท ราชบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จำกัด   
 

สรุปสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม โครงการจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง    
คู่สัญญา : บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามในสัญญา : 2 พฤศจิกายน 2561 
อายุสัญญา
  

: ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2593 

สาระสำคัญของสัญญา : บริษัทเป็นผู้ลงทุนวางท่อและระบบส่งน้ำอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อส่งน้ำ
อุตสาหกรรมให้กับ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด  ณ จุดรับมอบน้ำบริเวณบ่อ
กักเก็บน้ำของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง  
 

สรุปสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด   
คู่สัญญา : บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามในสัญญา : 24 สิงหาคม 2561 
อายุสัญญา
  

: นับแต่วันที่ของสัญญานี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2592 

สาระสำคัญของสัญญา : บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ตกลงซื้อน้ำอุตสาหกรรมจากบริษัท  วัตถุประสงค์
เพื่อนำไปใช้สำหรับในการอุตสาหกรรมของโครงการ ของบริษัท กัลฟ์ พีดี 
จำกัด    

 
สรุปสัญญาสัมปทานในกิจการประปา 
1) ประปาสัตหีบ 

1.1 สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้สิทธิเช่าบริหาร และดำเนินการระบบประปาสัตหีบ 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามสัญญา  : 28 กรกฎาคม 2543 และ 

แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 

ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
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สถานะ : เริ่มให้บริการนับตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2544  
พ้ืนที่ให้บริการ   : ตำบลสัตหีบ แสมสาร บางเสร่ (บางส่วน) พลูตาหลวง (บางส่วน)  
กำลังการผลิต : 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
1.2 สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปาพัทยา 
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ 

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามสัญญา  : 18 ตุลาคม 2547 และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2555 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 

   
2) ประปานครสวรรค์ 

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปา
ของการประปานครสวรรค์ออก จังหวัดนครสวรรค์ (กปภ.) 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด 
วันที่ลงนามสัญญา  : 7 พฤศจิกายน 2543 และ 

สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 

ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี)  
สถานะ : เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2546  
พ้ืนที่ให้บริการ   : ตำบลนครสวรรค์ออก หนองปลิง พระนอน นครสวรรค์ตก 

วัดไทร หนองกรด หนองกระโดน บ้านแก่ง บึงเสนา เขาดิน หนอง
เบน  

กำลังการผลิต : 25,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
 

3) ประปาบางปะกง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปา

ของการประปาส่วนภูมิภาค ที ่สำนักงานประปาบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (กปภ.) 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด 
วันที่ลงนามสัญญา  : 9 พฤศจิกายน 2543 และ 
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สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  6 กันยายน 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550  

ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี)  
สถานะ : เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2546  
พ้ืนที่ให้บริการ   : อำเภอบางปะกงทั้งหมด  
กำลังการผลิต : 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (กำลังการผลิตเดิม 24,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมกับที่ขยายเพ่ิมข้ึน 24,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน)  
 

4) ประปาฉะเชิงเทรา 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปา

ของการประปาส่วนภูมิภาค ที ่สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด 
วันที่ลงนามสัญญา  : 9 พฤศจิกายน 2543 และ 

สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  6 กันยายน 2547 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 

ระยะเวลาสัญญา   : 2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี)  
สถานะ : เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2546  
พ้ืนที่ให้บริการ : อำเภอเมืองฉะเชิงเทราฝั่งขวาแม่น้ำบางปะกง (สองฝั่งถนน 

สุวินทวงศ์ (บางส่วน) และบางน้ำเปรี้ยว (บางส่วน)) 
กำลังการผลิต : 51,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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5) ประปาพื้นที่บ่อวิน 
5.1 สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาดำเนินกิจการประปาพื้นที่บ่อวิน เพื่อจำหน่ายน้ำประปา

ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

คู่สัญญา : เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ 
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

วันที่ลงนามสัญญา  : 30 มีนาคม 2547 
5.2 สัญญา/สัมปทาน : สัญญาดำเนินกิจการระบบประปา อบต.บ่อวิน เพื่อจำหน่ายน้ำ

ในพื้นที่ อบต.บ่อวิน 
คู่สัญญา : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และ 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
วันที่ลงนามสัญญา   5 สิงหาคม 2548 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี  
สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ มิถุนายน 2549  
พ้ืนที่ให้บริการ   : เขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบล

บ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
กำลังการผลิต : 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

  
6) ประปาเกาะสมุย 

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื ่อสำนักงานการประปาเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

วันที่ลงนามสัญญา  : 7 กรกฎาคม 2547 และ 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548สัญญา
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 

ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี 
สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2548  
พ้ืนที่ให้บริการ   : เกาะสมุย  
กำลังการผลิต : 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
เทคโนโลยี : การผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis  

(RO) 
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7) ประปาเกาะล้าน 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาดำเนินกิจการประปาเกาะล้าน เพื่อจำหน่ายน้ำประปาแก่

ประชาชนบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
คู่สัญญา : เมืองพัทยา และ 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

วันที่ลงนามสัญญา  : 17 กันยายน 2547 
ระยะเวลาสัญญา   : 15 ปี  
สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ กันยายน 2549 
พ้ืนที่ให้บริการ   : เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
กำลังการผลิต : 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
เทคโนโลยี : การผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบ Reversed Osmosis 

(RO)  
 

8) ประปาระยอง 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื ่อขายให้แก่ กปภ.ที่ 

สำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง  
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และกลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม 
วันที่ลงนามสัญญา  : 14 มีนาคม 2549 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2549 
พ้ืนที่ให้บริการ   : เขตเทศบาลเมืองระยอง เทศบาลตำบลบ้านค่าย บ้านเพ 

บึงสำนักใหญ่ แหลมแม่พิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน 
น้ำคอก ทับมา เนินพระ ตะพง ห้วยโป่ง 

กำลังการผลิต  86,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
 

9) ประปาชลบุรี 
สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  
คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
วันที่ลงนามสัญญา  : 3 มิถุนายน 2552 และ 

สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 
ระยะเวลาสัญญา   : 20 ปี 
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สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนเมษายน 2553 
พ้ืนที่ให้บริการ   : ขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี 

 
10) ประปาหนองขาม 

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาดำเนินกิจการระบบประปา อบต.หนองขาม  
คู่สัญญา : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และ  

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
วันที่ลงนามสัญญา  : 29 ธันวาคม 2553 
ระยะเวลาสัญญา   : 25 ปี 
สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน วันที่ 4 มกราคม 2554  
พ้ืนที่ให้บริการ   : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
กำลังการผลิต      : 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

  
11) ประปาหลักชัยเมืองยาง   

11.1 สัญญา  : สัญญาจ้างบริการและบำรุงร ักษาระบบผลิตน้ำประปา 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ
ผลิตน้ำประปา โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 
จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 1) 
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ
ผลิตน้ำประปา โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 
จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 2) 

คู่สัญญา : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ  
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

วันที่ลงนามสัญญา  : 28 พฤษภาคม 2558 
ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มกราคม 2561 
พ้ืนที่ให้บริการ   : นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 
กำลังการผลิต      : ระบบผลิตน้ำประปา 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
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11.2 สัญญา  : สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ

บำบัดน้ำเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 

จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 1) 

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ

บำบัดน้ำเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 

จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 2) 

คู่สัญญา : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ  

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

วันที่ลงนามสัญญา  : 28 กรกฎาคม 2558 

ระยะเวลาสัญญา   : 31 ปี 

สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มกราคม 2561 

พ้ืนที่ให้บริการ   : นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 

กำลังการผลิต      : 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 
12) ประปาหัวรอ   

สัญญา/สัมปทาน  : สัญญาซื้อขายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ 
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

คู่สัญญา : เทศบาลตำบลหัวรอ  และ  
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

วันที่ลงนามสัญญา  : 28 มีนาคม 2557 และ 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

ระยะเวลาสัญญา   : 30 ปี 
สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 27 เมษายน 2561 
พ้ืนที่ให้บริการ   : ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

    กำลังการผลิต      : 
 
 
     
  

7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
1. ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูง

กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
2. ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 รายละเอียดคดีฟ้องร้องอื่นๆ ปรากฎอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 37 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน 
ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อบริษัท   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ    พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต   

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษัท  0107539000316 (เดิม บมจ.632) 
เว็บไซต์    www.eastwater.com 
โทรศัพท์   (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 2562) 
ทุนชำระแล้ว   1,663,725,149 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 
รายช่ือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
ชื่อบริษัท   บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ    บริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสียในรูปสัญญาสัมปทาน  
   สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่  เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 18 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล  
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์   (662) 272-1688 
โทรสาร    (662) 272-1691 
ทุนจดทะเบียน   930,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 930,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
ทุนชำระแล้ว  510,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 
บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุ้นสามัญ)    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท:์    (662) 009-9383 
โทรสาร:    (662) 009-9001 ต่อ 9383  

http://www.eastwater.com/
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ผู้สอบบัญชี      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
    179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ 
    แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท:์     (662) 844-1000 
โทรสาร:     (662) 286-0500 
 
ข้อมูลสำคัญอ่ืน     ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,663.73 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้ 
 

ตารางแสดงรายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
ลำดับที ่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น 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 คุณมิน เธียรวร  33,000,000  1.98 

5 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  31,821,325  1.91 

6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON 
BRANCH 

 28,550,300  1.72 

7 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท  24,320,600  1.46 

8 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว  24,260,200  1.46 

9 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ  22,709,200  1.36 

10 ธนชาต Prime Low Beta  20,784,400  1.25 
 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน  422,035,934  25.37 

   1,663,725,149 100.00 
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด 
หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 1 และ 3 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ และ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 เป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย มี   
                ส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการ โดยเสนอผู้แทนเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง  
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 2,400 ล้านบาท 

โดยมีประวัติการออกหุ้นกู้ ดังนี้ 
 

หุ้นกู้ 
ครั้งที ่

ประเภทหุ้นกู้ 
มูลค่าท่ีออก 
(ล้านบาท) 

อายุ 
(ปี) 

วันครบกำหนด 
ไถ่ถอน 

อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้ 

1/2558 
ชุดที่ 1 

ห ุ ้ นก ู ้ ร ะบ ุ ช ื ่ อผ ู ้ ถื อ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มีหลักประกัน และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

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

1/2558 
ชุดที่ 2 

ห ุ ้ นก ู ้ ร ะบ ุ ช ื ่ อผ ู ้ ถื อ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มีหลักประกัน และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

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

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม   ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ 
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้จั ดตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย 5 คณะ ทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน  
3) คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื ่อความยั ่งย ืน และ  
5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดกำกับ
ดูแล 4 สายงาน  ประกอบด้วย 1) สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 2) สายปฏิบัติการ 3) สายสนับสนุน และ  
4) สายการเงินและบัญชี ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 12 ฝ่าย และ 3 สำนัก 
 

 
            
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน ซึ่งแต่งตั้ง
และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ในด้านทรัพยากรน้ำ
หรือวิชาชีพแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน  



  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)       ส่วนที ่2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  

33 
 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 12 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
ทั ้งคณะ โดยกรรมการ 2 คน ได้แก่ นางธัชดา จิตมหาวงศ์ และนางอัศวินี ไตลังคะ เป็นผู ้มีความรู ้และ
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการและกรรมการอิสระจะอยู ่บนพื ้นฐานของความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
ดำเนินการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำตารางองค์ประกอบ
ความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการ  บริษัทมี
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จำนวน 5 คน โดยมาจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน 3 คน การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จำนวน 1 คน และบริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
จำนวน 1 คน  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ดังประวัติกรรมการที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 
 
คุณสมบัติของกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง 

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
และมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ได้กำหนดการ
ดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้ 

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม 
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่ง
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ 

2. กรรมการอิสระมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั ้งแรก ในกรณีที ่จะแต่งตั ้งกรรมการอิสระนั ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว 

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั ้งนี ้ มติของ
คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และ
บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทน 
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กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึง
บริษัท 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ 

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั ่นใจได้ว ่าการปฏิบัต ิหน้าที ่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ
การกำกับดูแลกิจการที่ด ี

3. เป ็นผ ู ้ เร ียกประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็น
วาระการประชุม เป็นผู้ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  

4. จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ 

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 
การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษ ัทและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที ่ออกจากกันอย่างชัดเจน 
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบรหิาร 
และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายและกระบวนการที่
เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  
 หลักการกำกับดูแลกิจที ่ดีของบริษัท ระบุเรื ่องที ่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ หมายถึง เรื ่องที่
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจ
และการพิจารณาเป็นอย่างดี ได้แก่ 

1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
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5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื ่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้
เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาได ้

เรื่องท่ีดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร หมายถึง เรื่องท่ีคณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ
ฝ่ายบริหารควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับ
ดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็น
ระยะๆ ตามท่ีเหมาะสม ได้แก่ 

1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี 
2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
6) การดูแลการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินให้มีความน่าเชื่อถือ 
เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรกำกับดูแลระดับนโยบาย 

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ได้แก่ 
1) การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว 
2) เรื่องท่ีมีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

 
การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู ้อำนวยการใหญ่ต้องเป็นผู ้ที ่ม ีความรู ้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การ
กำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท   

บริษัทกำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล ่วงหน้าตลอดทั ้งปี โดยจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง  ซึ่งเลขานุการ
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการมีระยะเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณี
เร่งด่วนประธานคณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอเป็นระเบียบวาระ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ หาก
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กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวาระใด จะงดเว้นการให้
ความเห็น และการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น 
 
การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพ่ือ
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ ได้แก่ การเพ่ิมรายได้และสร้างความเติบโต
แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น 
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทจากดัชนีวัด KPIs 
 
ตารางรายช่ือกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562  สรุปดังนี้  

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การประชุม (คร้ัง) 

1. นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล • กรรมการอิสระ  
• ประธานคณะกรรมการบริษัท 

13/13 

2. นายอมร  เลาหมนตรี • กรรมการอิสระ  
• ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

13/13 

3. นายสุรชัย  ขนัอาสา • กรรมการอิสระ  
• ประธานคณะกรรมการการลงทนุ  
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

12/13 

4. นางธัชดา  จิตมหาวงศ ์ • กรรมการอิสระ  
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความ

ยั่งยืน   

13/13 

5. นายกฤษฎา  ศังขมณี  • กรรมการ  
• กรรมการการลงทุน  

12/13 

6. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส  
 ริเวร่า 

• กรรมการ  
• กรรมการการลงทุน 

9/13 

7. นางอัศวินี  ไตลังคะ • กรรมการอิสระ  
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
• กรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความ

ยั่งยืน 

11/13 

8. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก • กรรมการ 11/13 
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การประชุม (คร้ัง) 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นายพิสิฐ  หงสว์ณิชย์กุล1 •  กรรมการ  

•  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
9/9 

10. นายบำรุงศักดิ์  ฉิ่งวงัตะกอ2 •  กรรมการ  
•  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8/9 

11. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี3 •  กรรมการอิสระ 
•  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  

 ค่าตอบแทน  
•  กรรมการตรวจสอบ 

5/6 

12. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง •  กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
•  กรรมการการลงทุน  
•  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

13/13 

หมายเหตุ 1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำปี 2562 มีมติแต่งตั ้ง นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งแทน นายโอฬาร   
                วงศ์สุรพิเชษฐ์ ซึ่งออกตามวาระ  

   2 ที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือห ุ ้นประจำปี 2562 มีมติแต่งตั ้ง นายบำรุงศักดิ ์ ฉ ิ ่งว ังตะกอ ดำรงตำแหน่งแทน 
    พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี ซึ่งออกตามวาระ 

 3 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้ง พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  
                ดำรงตำแหน่งแทน พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ซึ่งลาออก 
 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. 

มาปรับใช้ โดยระบุขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้

กิจการอย่างยั่งยืน 
2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 
4) สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร 
5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
8) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
 ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลง
ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ปีละ 
1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยแบ่ง
การประเมินเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ 
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล 
นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน และ

ปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ยังคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ทราบปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคำถาม 6 หัวข้อ ได้แก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมคณะกรรมการ 
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.37 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) การประชุมคณะกรรมการ 
3) การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดย่อย คะแนน (ร้อยละ) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 97.67 
2. คณะกรรมการการลงทุน 98.51 
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) การประชุมของคณะกรรมการ 
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.78 

 
8.2 ผู้บริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายชื่อผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ.23/2551 จำนวน 6 คน ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ดัง
รายละเอียดประวัติผู้บริหาร ในเอกสารแนบ 1 ประกอบด้วย 

 
ชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

2. นายเชิดชาย   ปิติวัชรากุล     รองกรรมการผู ้อำนวยการใหญ่ มอบหมายดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

3. นายชรินทร์  โซนี่      รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ   
4. นายบดินทร์  อุดล      รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 

5. นางสาวจินดา  มไหสวริยะ    รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน 

6. นายสมบัติ   อยู่สามารถ      รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี 
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางน้ำฝน รัษฎานุกูล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจ
หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรับผิดชอบการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการ
จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครอง
หลักทรัพย์ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

คณะกรรมการชุดย่อย คะแนน (ร้อยละ) 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 95.10 

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 97.92 
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 98.99 
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สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การฝึกอบรม 
เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 บริษัทส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย ได้แก่ หลักสูตร Corporate Governance for Executive และหลักสูตร Ethical Leadership Program 
เป็นต้น โดยมีประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป ็นผ ู ้พ ิจารณากลั ่นกรองค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้
นำเสนอยังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน 
ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ โบนัส โดย
เชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน   

อนึ่ง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยอ่ืน
ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 5) ผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่
มีคุณภาพไว้ได้ นอกจากนี้ การจ่ายค่าตอบแทนโบนัสจะต้องสองคล้องกับการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และต้องไม่
สูงเกินไปจนทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ 
 ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองกำหนดรูปแบบการ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งการพิจารณา
กรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท 
สภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ดังนี้  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
1.1)  คณะกรรมการบริษัท 

• ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 

• เบี้ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้ง   
จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม 

โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี ้ยประชุม 
15,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
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1.2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 

• เบี้ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้ง   
จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม 

1.3)  คณะกรรมการชุดย่อย 

• ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน 

• เบี้ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้ง   
จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม 

2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท 
ให้คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของ

ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้า
ดำรงตำแหน่ง 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้                                                                     หน่วย : บาท 

รายชื่อคณะกรรมการ 

เบ้ียประชุม และค่าตอบแทนประจำ โบนัสกรรมการ 
จากผลดำเนินงาน  

ปี 2561 
รวม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
การลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ธรรมภิบาล 

และพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืน 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

  

1. นายวีรศักดิ์ โฆสติไพศาล 735,000.00 - - - - - 551,866.00 1,286,866.00 
2. นายอมร เลาหมนตร ี 490,000.00 44,666.67 - - 30,000.00 - 612,943.00 1,177,609.67 

3. นายสุรชัย ขันอาสา 480,000.00 - 60,000.00 - - 70,000.00 530,780.00 1,140,780.00 
4. นางธัชดา จิตมหาวงศ ์ 490,000.00 280,000.00 - - 50,000.00 30,000.00 530,780.00 1,380,780.00 

5. นางอัศวินี ไตลังคะ 470,000.00 290,000.00 - 40,000.00 40,000.00 - 367,911.00 1,207,911.00 
6. นายกฤษฎา ศังขมณ ี 480,000.00 - 60,000.00 10,000.00 - - 530,780.00 1,080,780.00 
7. นายเวอร์จลิิโอ จูเนียร์  
เซอร์แวนเทส ริเวร่า 

450,000.00 - 30,000.00 - - - 426,079.00 906,079.00 

8. นางสาวสมจณิณ์ พิลึก 470,000.00 - - - - 50,000.00  30,538.00 550,538.00 

9. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล1 338,000.00 - - 30,000.00 - - - 368,000.00 
10. นายบำรุงศักดิ์ ฉ่ิงวังตะกอ2 328,000.00 - - - - 60,000.00 - 388,000.00 

11. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี3 240,000.00 153,333.33 - - - 30,000.00 - 423,333.33 
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 490,000.00 - 60,000.00 30,000.00 - - - 580,000.00 

   หมายเหตุ:  1 นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กลุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
     2 นายบำรุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
           3 พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที ่21 มิถนุายน 2562 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2562                        หน่วย : บาท 

รายชื่อคณะกรรมการ 

เบ้ียประชุม และค่าตอบแทนประจำ โบนัสกรรมการ 
จากผลดำเนินงาน  

ปี 2561 
รวม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
การลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ธรรมภิบาล 

และพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืน 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

  

1. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ 
    (1 ม.ค. – 25 ก.พ. 62) 

76,785.71 48,928.57 - - 10,000.00 10,000.00 530,780.00 676,494.28 

2. นายโอฬาร วงศ์สุรพเิชษฐ์ 
    (1 ม.ค.- 23 เม.ย. 62) 

143,000.00 15,666.66  20,000.00 - - 20,000.00 530,780.00 729,446.66 

3. พันเอก เปรมจิรสัย์ ธนไทยภักดี 
    (1 ม.ค.- 23 เม.ย. 62) 

143,000.00 - - - 20,000.00 20,000.00 530,780.00 713,780.00 
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 
ลำดับ 

 
 

รายชื่อ 

                  
 

ตำแหน่ง 

             จำนวนหุ้น 

 
31 ธ.ค. 61 

 
31 ธ.ค. 62 

เพ่ิม/ลด 
ระหว่างปี 

2562 
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการ - - - 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

2. นายอมร เลาหมนตรี  กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
3. นายสุรชัย ขันอาสา กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

4. นางธัชดา จิตมหาวงศ์ กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

5. นายกฤษฎา ศังขมณี กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - -  - 

6. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

7. นางอัศวินี ไตลังคะ กรรมการอิสระ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

8. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

9. นายพิสิฐ  หงส์วณิชย์กุล กรรมการ  N/A - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A - - 

10. นายบำรุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ N/A 20 - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A - - 

11. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการอิสระ N/A - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  N/A - - 

12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

หมายเหตุ:  N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2562 
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562 
 

ลำดับ 
 

รายชื่อ 
 

ตำแหน่ง 

 

จำนวนหุ้น 

 

วันที่พ้น 
จากตำแหน่ง 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/ลด  

1. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ กรรมการอิสระ - - - 25 ก.พ. 2562 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  

2. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการอิสระ - - - 23 เม.ย. 2562 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -  

3. พันเอกเปรมจริัสย์ ธนไทยภักด ี กรรมการอิสระ - - - 23 เม.ย. 2562 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ  - - -  

4. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล กรรมการอิสระ N/A - - 3 พ.ค. 2562 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ  N/A - -  

หมายเหตุ:  N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2562 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานกับองค์กร
ภายนอก  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ยังนำ
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้
ประกอบการจ่ายค่าจ้าง และผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน   

บริษัทมุ ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน  มีการนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPIs : Key 
Performance Indicators) มาใช้ในการประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะมีความสอดคล้องตั้งแต่
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทา งเดียวกัน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนั ้น ค่าตอบแทนของผู ้บริหารจะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานโดยตรง  การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท 
 
โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร 5 รายแรก ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงท่ี เป็นการมุ่งเน้นเป็นค่าตอบแทนในระยะยาว เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท ได้แก่ 



  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)       ส่วนที ่2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  

46 
 

  • เงินเดือน โดยค่าจ้างเงินเดือนจะจ่ายตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ 
ทักษะและความชำนาญ เป็นการจ่ายแบบประจำทุกเดือน ซึ ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากผลการ
ปฏิบัติงานและอัตราการปรับค่าจ้างเงินเดือนตามตลาดแรงงาน 
  • ผลประโยชน์อื่นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
พนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสพปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยมี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในตลาดแรงงาน 
ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด 

2. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานใน
ระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ โบนัสประจำปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่าย
ตามผลการปฏิบัติงาน ( Corporate KPIs)  ในแต่ละปีตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงาน
นี้เป็นผลรวมจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน การจัดการกระบวนการ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย และด้านการ
เรียนรู้และพัฒนาองค์กร ซึ่งมีการให้น้ำหนักตามความสำคัญในแต่ละปี 
 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร1 ที่ได้รับในปี 2562 สรุปดังนี้ 

  ค่าตอบแทน จำนวน (บาท) 

เงินเดือนรวม 22,636,524.00 

โบนสัจากผลการดำเนินงานปี 2561 5,998,744.00 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินสมทบ) และอ่ืนๆ 2,561,112.54 

รวม 31,196,380.54 
  หมายเหตุ : 1 ผู้บริหาร 6 ราย ได้แก่ 1) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 2) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมายกำกับดูแล 
                   กิจการในเครือ 3) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  4) รองกรรมการผู้อำนวยการ  
                   ใหญ่สายปฏิบัติการ  5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน และ 6) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
                   สายการเงินและบัญชี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)       ส่วนที ่2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  

47 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ลำดับ 
 

รายชื่อ 
                 

ตำแหน่ง 
จำนวนหุ้น 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

เพ่ิม/
ลด 

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ ่ - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

2. นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ ่
มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จดัการ 

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส้ ์

- 
 

- - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

3. นายชรินทร์ โซนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ ่
สายกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกจิ 

- - - 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 

4. นายบดินทร์ อุดล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
สายปฏิบตัิการ และรักษาการผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบรหิารโครงการก่อสร้าง 

- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - -  - 
5. นางสาวจินดา มไหสวริยะ  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

สายสนบัสนุน 
- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ  - - - 

6. นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
สายการเงินและบญัช ี

- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
7. นางน้ำฝน รัษฎานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

และเลขานุการบริษัท 
2,000 2,000 0 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - 
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8.5 บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 229 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 

227 คน พนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 2 คน โดยสรุปดังนี้ 
 

สำนัก/สาย จำนวน (คน) 

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 5 

สำนักเลขานุการบริษัท 19 

สำนักตรวจสอบ 7 

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 33 

สายปฏิบัติการ 77 

สายสนับสนุน 47 

สายการเงินและบัญชี 41 

รวม 229 

 
ในปี 2562 บริษัทมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงในส่วนด้านทรัพยากรบุคคล ได้

ดำเนินการตามแผนงานคือ งานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) และจัดทำกลยุทธ์เพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร โดยเน้นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจน้ำครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในธุรกิจที่เกี ่ยวข้อง งานตามแผนการพัฒนา
พนักงานให้มีความรู้ที่เหมาะสมในการปฎิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้เพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตด้วย
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ การบริหารจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management ) อย่างเป็นระบบ  
มีการประกวดและนำผลงานจากการประกวดนวัตกรรมมาพัฒนาต่อเนื่อง  

ในแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในปี 2563-2565 ที่สำคัญคือ การทำให้เกิดบรรยากาศการทำงาน
ที่มีความสุข มีความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน  (Happy Workplace & Work-life 
Balance) เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย ความหลากหลายของพนักงานแต่ละรุ่น (Generation) การมีรูปแบบ
การทำงานที่หลากหลาย โดยเน้นผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีแผนการศึกษาแนวทางรูปแบบ
การทำงานที่เหมาะสม อันรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  โดยมี
เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความผูกพันต่อองค์กร  การเป็นองค์กรที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ และเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) 
 
นโยบายการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน และสวัสดิการ  
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทแต่ละปี และสอดคล้องกับการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
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 ในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนแก่พนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay 
for Performance) โดยนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPIs : Key Performance Indicators) มาใช้ในการ
ประเมินผลของพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะมีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ
ระดับบุคคล เพ่ือให้เป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจะจ่ายค่าจ้าง
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้
พนักงานผู้มีศักยภาพเติบโตตามสายอาชีพ 
 นอกจากการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนแล้ว บริษัทยังดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากพนักงานในการมีส่วนร่วมให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป  

การบริหารจัดการและดูแลสวัสดิการของพนักงาน ดำเนินการดังนี ้
1. คณะกรรมการสวัสดิการ  

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ดำเนินการด้านพนักงานโดยการจัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งพนักงานประจำทุกคนมีสิทธิในการสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ 
โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพ่ือให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการรวม 2 คณะ ประจำพื้นที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน เป็นผู้แทนพนักงานจากสำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการในทุกระดับ ทำหน้าที่
ควบคุมดูแล และร่วมหารือกับบริษัทเพื่อจัดหาสวัสดิการให้กับพนักงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาและเสนอแนะ
ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและพนักงาน  
 2. สวัสดิสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน  

บริษัทได้มีการทบทวนสวัสดิสงเคราะห์ของพนักงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน อันเป็น Stakeholder หนึ่ง อาท ิ

(1) สวัสดิสงเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งพนักงานจะได้สิทธิเหมือนกันทุกคน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจำปี ค่ารักษาพยาบาลการคลอดบุตร การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตหมู่ เงินทดแทนการขาดรายได้
จากการเจ็บป่วย / ทุพพลภาพ / เสียชีวิต และการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เป็นต้น  

(2) สวัสดิสงเคราะห์ยืดหยุ่น (Flexible Benefit) พนักงานสามารถเบิกได้ตามความจำเป็น
ของแต่ละบุคคลภายใต้วงเงินที่กำหนด  

(3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งออกแบบให้พนักงานเน้นการออมเงิน 
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สรุปผลตอบแทนรวมของพนักงานที่ได้รับในปี 2562 ดังนี้ 

ค่าตอบแทน จำนวน (บาท) 

เงินเดือนรวม 148,864,919.38 
โบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2561 46,094,787.00 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินสมทบ) และอ่ืนๆ 35,238,826.17 

รวม 230,198,532.55 
 
การพัฒนาบุคลากร 

ในฐานะที่บริษัทมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาคตะวันออกผ่านการให้บริการด้านน้ำแบบครบวงจรต่อภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบรโิภค  
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรจึงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กร  และนั่นคือความท้าท ายของบริษัทที่จะ
พัฒนาความสามารถและความพร้อมในทักษะที่จำเป็นให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำได้อย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย  เพื่อการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศตามวิสัยทัศน์ใหม่
ขององค์กร   

บริษัทมีแผนการพัฒนาในภาพรวม โดยยังคงให้ความสำคัญกับโอกาสในการเติบโตและการพัฒนา
บุคลากรทุกกลุ ่มทุกระดับอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง ผ่านแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ซึ ่งพนักงานและ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และแผนการพัฒนาในแต่ละปี โดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา (Competency Based Development Model) ครอบคลุมหลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตรที ่เป็นพื ้นฐานที่จำเป็นขององค์กร (Core Course) เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับ
พนักงานทุกคนในองค์กรที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา  เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ตลอดจนให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานขององค์กรปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. หลักสูตรด้านบริหารจัดการและภาวะผู้นำ (Managerial Course) มุ่งเน้นการเสริมทักษะด้านการ
บริหารจัดการและภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารทุกระดับ  เพื่อเป็นแรงสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้
สำเร็จตามเป้าหมาย  ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่จะก้าวขึ้นในระดับบังคับ
บัญชาที่สูงขึ้นต่อไป 

3. หลักสูตรความรู ้ในสายงาน  (Functional Course) มุ่งพัฒนาความรู้  ทักษะ และทัศนคติที่
จำเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้    

4. หลักสูตรเสริมทักษะอาชีพอื่นๆ  (Elective Course) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริม
ทักษะอ่ืนๆ ให้กบัพนักงานเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต    
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การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญในปี 2562 
ในปี 2562 มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายตามสายอาชีพท้ังในรูปแบบการอบรม  สัมมนา  

ฝึกปฏิบัติจริง  รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์  เพื่อหล่อหลอมบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกมิติที่เกี่ยวกับน้ำ เพื่อรองรับกับภารกิจใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของธุรกิจ และสามารถเติบโตในเส้นทางที่เหมาะสมสอดรับกับทิศทางการ
ดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นการซ่อมและสร้างเพ่ือปรับรากฐานการพัฒนาขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคดิจิทัล  รองรับการปรับโครงสร้างภายใน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลปี 2562 ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลได้หารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อวิเคราะห์ทักษะความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
การเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน  รวมถึงได้ปรับแผนการพัฒนาบุคลากรโดยดูตามวงจรการเป็นพนักงาน  
(Employee’s Life Cycle)  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มพนักงานเข้าใหม่  กลุ่มปฏิบัติการ  กลุ่มบริหาร  และกลุ่มที่จะ
เกษียณอายุงาน  โดยสรุปมีการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญดังนี้    

1) เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ 
2) ปลูกฝังพ้ืนฐานความรู้ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล 
3) พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและทักษะในสายอาชีพ 
4) สร้างเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
5) รักษาบุคลากรคุณภาพด้วย Talent & Succession Management 
6) แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก   
7) บริหารจัดการความรู้ภายในอย่างเป็นระบบ 
8) ประเมินผลศักยภาพและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดูได้ในรายงานความยั่งยืนปี  2562 

 
การบริหารพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่ง  

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยเริ่มจากการกำหนดเกณฑ์
การคัดเลือกตำแหน่งที่สำคัญ (Mission Critical Position) ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในอนาคตหากไม่มีการ
เตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งบริษัทจึงได้กำหนดตำแหน่งที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับ
การจัดหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับบริหารเป็นหลัก รวมทั้งการกำหนด Success Profile ซึ่ง
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ หน้าที่หลักที่สำคัญ สมรรถนะความสามารถที่คาดหวัง และประสบการณ์ของผู้ดำรง
ตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) สำหรับการคัดเลือก
พนักงานผู้สืบทอดตำแหน่ง พิจารณาจากคุณสมบัติของพนักงานแต่ละคน เปรียบเทียบกับ Success Profile 
ของตำแหน่ง และจัดทำข้อมูลประวัติความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล (Personal Profile) ของผู้สืบทอด
ตำแหน่ง เช่น ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน ความรู้ ประสบการณ์ทำงาน และผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อเป็น
ข้อมูลและสถานะความพร้อมของแต่ละคน 
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นอกจากนั้น เพ่ือช่วยให้การประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งมีความครอบคลุมปัจจัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น บริษัท
ได้นำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ มาใช้เพิ่มเติม เช่น การประเมินทัศนคติ การประเมินแบบประเมิน 360 
องศา เป็นต้น แล้วจึงนำมาวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งแต่ละคนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องพัฒนา เพื่อให้ผู้
สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมสามารถดำรงตำแหน่งตามแผนการสืบทอดตำแหน่งได้ในอนาคต  
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9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่วันที่  1 
สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต.  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้กลั่นกรองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยมี
การทบทวนเป็นประจำทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อแนะนำของ
สถาบันต่างๆ และแนวทางปฏิบัติของสากล   ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพ่ือ
เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร    

อนึ่ง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฉบับปัจจุบัน ได้ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และบริษัทได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.eastwater.com และ Internal Web เพ่ือความสะดวกในการสืบค้น รวมทั้ง
มอบเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนได้ทำแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันภายในองค์กร เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทนำผลที่ได้มาประเมินวัดระดับความรู้ความเข้าใจของ
พนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน  
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระ  
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจองค์กร และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2558 มีรายชื่อ ดังนี้  

1) นางธัชดา  จิตมหาวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2) นางอัศวินี  ไตลังคะ  กรรมการ 

http://www.eastwater.com/
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3) พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี  กรรมการ 
โดยมีนางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานกำกับดูแล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับและกำกับดูแลการรับแจ้งเบาะแส และการรับ
เรื่องร้องเรียน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 

2. คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารโครงการ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน มีรายชื่อดังนี้ 

1) นายสุรชัย  ขันอาสา   ประธานกรรมการ 
2) นายกฤษฎา  ศังขมณี   กรรมการ 
3) นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการ 
4) นายจิรายุทธ  รุ่งศรทีอง  กรรมการ 
โดยมีนายชรินทร์ โซนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณานโยบายการลงทุนของบริษัท กำหนดเกณฑ์การ

ลงทุนให้มีความชัดเจน ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณากลั่นกรองเรื ่องที่เกี ่ยวกับการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติ ดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ นอกจากนี้ มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนตามระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกฎบัตร
คณะกรรมการการลงทุนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการการลงทุนแล้ว 
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 คน ซึ ่งเป็นผู ้ที ่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านน้ำ 
ด้านการเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีรายชื่อดังนี้ 

1) นางอัศวินี  ไตลังคะ  ประธานกรรมการ 
2) นายพิสิฐ หงส์วณิยช์กุล  กรรมการ 
3) นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง  กรรมการ 
โดยมีนายชรินทร์ โซนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลและสนับสนุนให้มี
การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและ
พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว 
 

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ 
จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมี
ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทภิบาล และการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน มีรายชื่อดังนี้ 

1) นายอมร  เลาหมนตรี ประธานกรรมการ 
2) นางธัชดา  จิตมหาวงศ ์ กรรมการ 
3) นางอัศวินี  ไตลังคะ  กรรมการ 
โดยมีนางน้ำฝน รัษฎานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านธรรมาภิบาล โดยการพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ 
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ตลท.  ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่ าว อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ตลอดจนสอดส่องดูแลให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

2) ด้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ โดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ตามกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานองค์การแห่งการริเริ่มว่าด้วย
การรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร
ได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้สามารถดู รายละเอียด
จากกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
พัฒนาเพ่ือความยั่งยืนแล้ว 

 
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติบุคคล ด้านการเงิน และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีรายชื่อดังนี้ 

1) พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี ประธานกรรมการ 
2) นายสุรชัย  ขันอาสา  กรรมการ 
3) นายบำรุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ 
4) นางสาวสมจิณณ์  พิลึก  กรรมการ 
โดยมีนางสาวจินดา มไหสวริยะ รองกรรมการผู ้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่หลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านการสรรหา โดยพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท 

พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด จัดทำองค์ประกอบความรู้
ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมการกลุ่มบริษัท กรรมการชุดย่อยกลุ่มบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
ในเครือ จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ เพ่ือเตรียมความพร้อม
เป็นแผนต่อเนื่องการสืบทอดงาน 
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2) ด้านการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

3) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งพิจารณากรอบนโยบาย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน พิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตรา
การขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว 
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รายช่ือคณะกรรมการชุดย่อย และสรุปการเข้าประชุม ปี 2562  

ชื่อ-สกลุ 

จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / จำนวนคร้ังการประชุม 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล

และพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืน 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
1. นายอมร  เลาหมนตรี1 3/3 - - 3/3 - 

2. นายสุรชัย  ขันอาสา - 6/6 - - 7/8 
3. นางธัชดา  จิตมหาวงศ์2 16/17 - - 5/5 3/3 

4. นายกฤษฎา  ศังขมณี3 - 6/6 1/1 - - 
5. นายเวอร์จลิิโอ จูเนียร์      

เซอร์แวนเทส ริเวร่า 
- 3/6 - - - 

6. นางอัศวินี  ไตลังคะ4 17/17 - 4/4 4/4 - 
7. นางสาวสมจณิณ์  พิลึก5 - - - - 5/6 
8. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กลุ6 - - 3/3 - - 
9. นายบำรุงศักดิ์ ฉ่ิงวังตะกอ7 - - - - 6/6 

10. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี8 9/9 - - - 3/3 
11. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง - 6/6 3/4 - - 

หมายเหตุ: 1 นายอมร เลาหมนตรี  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่  
  7 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  
                      2 นางธัชดา จิตมหาวงศ์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
                       3 นางกฤษฎา ศังขมณี              ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม  
 2562 

  4 นางอัศวินี ไตลังคะ             ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
  5 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

                        6 นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
                        7 นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
                        8 พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  
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9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด 
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ 

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นส่วนใหญ่ ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง
บุคคลตามที่เสนอโดยผู ้ถือหุ ้น เพื ่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาความ
หลากหลายด้านทักษะ ความรู้  ความชำนาญ โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด  รวมถึงพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่ง
บริษัทไดก้ำหนดนิยามกรรมการอิสระ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือนำเสนอการเลือกตั้งใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และจากที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ถ้ามี) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3) คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการบริษัทรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และนำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 

4) ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมี
สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไม่ได้ 

5) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวน
กรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะ
ทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสยีงชี้
ขาดเพ่ือให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น 

6) กรณีกรรมการลาออกหรือตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะสรรหาบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติเหมาะสมเพื ่อนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเลือกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ 
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หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดใน

ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยบริษัทสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร หากมีผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จะนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุด
ของบริษัทในเครือ โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือพิจารณา
อนุมัต ิ
 
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั ้งนี ้ การแต่งตั ้งผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยไว้ สรุปดังนี้  

(1) นโยบายการลงทุน 
 1) บริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดย

คำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง
เพ่ือประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ 

 2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทย่อยต้อง
แจ้งยังคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทุกครั้ง 

 3) หากบริษัทย่อยมีการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้ มาจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอ่ืนใด เช่น การอนุมัติการเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.ล.ต.  บริษัทย่อยต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำรายการก่อน ทั้งนี้ การลงทุน
หลักที ่สำคัญจำเป็นต้องได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู ้แทนของบริษัทร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป   

 4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์
ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริ มให้
ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 
 1) บริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทย่อย ทั้งในระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทย่อยมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกจิหลัก 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งสร้างผลกำไร
ให้กับบริษัทย่อยในอนาคต  

2) การควบคุมภายในบริษัทย่อยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบให้ทันทว่งที 
และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั้นการกำหนด
ระเบียบพนักงานและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตั วและมี
มาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิ
สงเคราะห์พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ในคู่มือสวัสดิสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์ของ
พนักงาน โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 

(3) นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทย่อย 
 1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน 

1.1 การจัดหาแหล่งเงินกู้ บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินกู้ โดยแสดงที่มาของความ
ต้องการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อน
การเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินกู้ที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม 

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่
มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน 

1.3 การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื ่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่าง
เคร่งครัดและแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน 

2) ด้านการงบประมาณ 
2.1 การทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทที่

สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท 
2.2 การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้อง

กับการดำเนินการของบริษัท 
2.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั ้งด้านลงทุนและดำเนินการอย่าง

เหมาะสม 
3) ด้านการบัญชี 

3.1 การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศ
ไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. 
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3.2 การส่งงบการเงิน ให้บริษัททำงบการเงินรวม ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่ม
บริษัทที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว  

3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัททำงบการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและฝ่าย
บัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส 

3.4 การจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชี
ระบบเดียวกับของบริษัท 

4) ด้านการภาษี 
4.1 การจัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
4.2 ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญ ให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงิน

ของบริษัททราบโดยทันที ในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจำรายไตรมาส 

4.3 บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทชำระภาษีให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เก่ียวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders’ Agreement) ในการบริหาร
จัดการบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company)    
 
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
กลุ่มบริษัทเพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปดังนี้  

(1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  
ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทที ่เป็นสาระสำคัญซึ ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง 

(2) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว งดการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ
ตลท. และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มี
ระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัท หรืองบการเงินที่
เปิดเผยได้ต่อ ตลท. เสร็จสิ้นแล้ว 
  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย  
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  กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง  
(3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัท
หรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและ
เอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้านั้นๆ  

 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 3,157,000 บาท โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัท 1,165,000 บาท และ
บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืน (Out of package expense) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เกินร้อยละ 
2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น  ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9, 15 และฉบับที่ 16 จำนวนเงิน 500,000 บาท และค่าที่ปรึกษาโครงการประเมินศักยภาพ 
จำนวนเงิน 2,300,000 บาท 
 

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้ 
บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ได้ครบถ้วนทั้ง 8 

หลักปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้  
 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น รวมถึงการสั่งการ การอนุมัติ และกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร
สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนติดตามกำกับดูแลควบคุมความเสี่ยง และรักษาความมั่นคง
ทางการเงิน  โดยบริษัทได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็น
อิสระที่เหมาะสมและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการนำพาบริษัทไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี  โดยรายละเอียด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดู
เพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 32 
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หลักปฏิบัติ 2  กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนทุกปี  ซึ่งใน

เดือนกรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหารทั้งกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2563-2565 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 10/2562 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลยุทธ์เสริมได้แก่ กลยุทธ์ด้าน Human Capital  ด้าน 
Information Capital และด้าน Organization Capital เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ทั้งหมดให้รองรับพันธ
กิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จากนั้นฝ่ายบริหารจัดทำแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณประจำปี นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง อนึ่งในการติดตามการดำเนินการตาม
กลยุทธ์และแผนงานประจำปีดังกล่าว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามรายงานผลการ
ดำเนินงานเสนอยังคณะทำงานบริหารเป็นประจำทุกเดือน  
 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

บริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้ง
ในเรื่องขนาด องค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระไม่มีส่วนร่วมในการบริหารรวมถึง
ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อนึ่ง ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู ้อำนวยการใหญ่ เพื ่อดูแลให้มั ่นใจได้ว ่าการปฏิบัต ิหน้าที ่ของ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน รายละเอียดดังตารางองค์ประกอบความรู ้ความชำนาญของ
คณะกรรมการบริษัท (Skills Matrix) ดังนี้  
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 บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นการเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล โดยมีการกำหนดจำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน การกำหนดวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าประชุมไ ด้อย่างพร้อม
เพรียงกัน อีกทั้งข้อบังคับบริษัทที่ว่าด้วยองค์ประชุมและการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อนึ่ง ในปี 2562 กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของการประชุมทั้งปี   
 บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้รับทราบลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้อง อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ ผล
การดำเนินงานที่ผ่านมา และโครงการก่อสร้างที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีกรรมการ
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1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  ✓   ✓   ✓ ✓  

2. นายอมร เลาหมนตรี    ✓       ✓ ✓     

3. นางธัชดา จิตมหาวงศ์    ✓     ✓   ✓     

4. นายสุรชัย ขันอาสา   ✓      
✓  

5.  นายกฤษฎา ศังขมณี   ✓ ✓ ✓       

6. นางอัศวินี ไตลังคะ  ✓    ✓  ✓   

7.นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า  ✓ ✓ ✓  ✓     

8. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล   ✓ ✓ ✓ ✓     

9. นายบำรุงศักดิ์ ฉ่ิงวังตะกอ   ✓ ✓  ✓ ✓    

10. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก   ✓  ✓      

11. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  ✓ ✓        

12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓       ✓ 
   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

1. พลเอกไตรรัตน์ รังคะรัตน   ✓        

2. นายศิวะ แสงมณี ✓ ✓     ✓   

3. นายวิชา นิลเพชร์พลอย   ✓       ✓    
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ผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุปข้อมูลดังกล่าว และเลขานุการบริษัท
เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กฎ
บัตรคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา รายงานประจำปี เป็นต้น รวมทั้ง 
บริษัทได้จัดให้กรรมการเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี  อ่างเก็บน้ำ และสถานีสูบต่างๆ 
รวมทั้งโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง 
  นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ช่วยให้กรรมการเข้าใจธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการ
กำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เทคโนโลยีด้านน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
โดยสนับสนุนให้กรรมการได้ศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และสถาบันที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ  
 
ในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้    

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน 
นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล 

Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ร.บ. ที ่ด ินราชพัสดุ  และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  

บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 
จำกัด 

นายอมร  เลาหมนตร ี
นายสุรชัย  ขันอาสา 
นายบำรุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ 

นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง 

นางธัชดา  จิตมหาวงศ ์
 

How to Development a Risk 
Management Plan (HRP) รุ่น 22/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

Board Nomination & Compensation 
Program (BNCP) รุ่น 7/2019 
Audit Committee Forum 2019 "Strategic 
Audit Committee: Beyond Figure and 
Compliance" 

Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน  พ.ร.บ. ที ่ดินราชพัสดุ  และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 
จำกัด 

นายกฤษฎา  ศังขมณ ี  Director Certification Program (DCP)  
รุ่น 281/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ

บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 
จำกัด 
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน 

เอกชน พ.ร.บ.ท ี ่ด ินราชพัสดุ  และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

นายเวอร ์จ ิล ิ โอ จ ู เน ียร์    
เซอร์แวนเทส ริเวร่า 

Director Accreditation Program (DAP) 
English รุ่น 158/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน  พ.ร.บ. ที ่ดินราชพัสดุ  และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 
จำกัด 

นางสาวสมจณิณ์  พิลึก Director Certification Program (DCP)  
รุ่น 283/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ร.บ. ที ่ด ินราชพัสดุ  และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 
จำกัด 

นายพิสิฐ  หงส์วณิชย์กลุ Director Certification Program (DCP)  
รุ่น 277/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและ
เอกชน  พ.ร.บ. ท่ีดินราชพัสดุ  และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 
จำกัด 

 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหาร
สูงสุดของบริษัทในเครือ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  รวมทั้ง
กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่นำพาองค์กรให้
ดำเนินงานตามเป้าหมาย นอกจากนี้ กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succesion Plan) เพ่ือเตรียมสืบทอด
ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวยัง
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  อีกทั้งบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
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หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
 หนึ่งในพันธกิจที่บริษัทให้ความสำคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดอัตราการใช้ไฟฟ้าสูบส่งน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัท  และการ
ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบท่อ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมในการทำงานอีกด้วย  ทั้งนี้ 
บริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย  
ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และบริษัท กำหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้ 

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติขององค์กร 

ประเทศ และระดับสากล มุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

2. ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล่งน้ำ 
ควบคุมการดำเนินการธุรกิจ เพ่ือลดผลกระทบจากการดําเนินงาน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

มีการดูแลรักษาพ้ืนที่ต้นน้ำ ควบคู่ไปกับการวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำ รวมทั้งควบคุมความเสี่ยงที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับท้องถิ่นในการจัดการ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ระบบมาตรฐาน  ISO9001:2015  
ระบบบริหารคุณภาพการปฏิบัติงาน ISO14001:2018 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO45001:2018 
ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้ามาเป็นกลไกในการวางแผนปฏิบัติงานและสามารถปรับปรุง
แก้ไขได้อย่างบูรณาการ  

3. การบริหารจัดการนวัตกรรม 
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมพัฒนากระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื ่อง ส่งเสริมก ารพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
และการเติบโตขององค์กรในระยะยาว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาสและคน

พิการ ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และอื ่นๆ             
จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพความ
เชี่ยวชาญในสายงาน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานบุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่ดี มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม  

5. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศ โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามวิถีแห่งศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
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ชุมชน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้ “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท อีสท์วอเตอร์” ตั้งแต่ปี 
2546 เป็นต้นมา  และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :CAC ) 
ซึ่งบริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองจาก CAC เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561    

 จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท อีสท์วอเตอร์ ประกอบด้วย 14 หัวข้อ ดังนี้ 
      1) สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  
      2) อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย  
      3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
      4) การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
      5) จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
     6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
       7) รายการที่เก่ียวข้องกัน 
      8) การดำเนินการด้านการเมือง  
     9) การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน  
      10) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร  
      11) การทำธุรกรรมของ EWG  
      12) การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ  
      13) การแข่งขันทางการค้า  
       14) การป้องกันการฟอกเงิน 
 
 หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทปีละ 1 ครั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ รวมทั้งกำกับดูแล พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะยังหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  ทำงานประสานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพถึงความเพียงพอของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานยังคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทาน
ไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  อนึ่ง จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฉบับทบทวนปี 2562  ได้เพ่ิมเติมแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน ระบุ “ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่
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เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และให้งดการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลท. และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ  ตลท. 
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น
ของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ -ขายหุ้นของ
บริษัทให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง  นอกจากนี้ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับ
บริหารรายที่ 4 ทุกรายจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อ
เข้าดำรงตำแหน่งต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง   
  บริษัทยังมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหมายถึงสถานการณ์หรือการกระทำที่
พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน
นั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  จึงกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยเรื่องที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยบันทึกลงใน
แบบการเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งนำส่งยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
สำนักตรวจสอบ และสำนักเลขานุการบริษัทรับทราบด้วย 
  ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการแก้ไขผังกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
โดยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้รวบรวมต้นฉบับข้อร้องเรียน มีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน  คณะกรรมการวินัย กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และรายงานผลสรุปการดำเนินการเสนอยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทุกไตรมาส    
  ผู้ร้องเรียนสามารถดำเนินการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้  

(1)  เว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com 
(2)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :  
  - คณะกรรมการตรวจสอบ : AC_EW@eastwater.com  
  - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ : CEO@eastwater.com 
           - เลขานุการบริษัท : Corporate_secretary@eastwater.com 
(3)  จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
(4) กล่องรับฟังความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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  นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับ
ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสใน
การร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท  
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือดูแลให้ฝ่ายบริหารเผยแพร่ข้อมูลที ่สำคัญของบริษัทที ่มี
สาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
การรายงานข้อมูลทางการเง ิน การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management 
Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เผยแพร่ผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์บริษัท www.eastwater.com และ www.uu.co.th 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  รวมทั้งให้ข้อมูลยังหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ตามกรอบมาตรฐานสากล (Global 
Reporting Initiative:GRI) ครั้งแรกในปี 2554 และได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

 บริษัทมีแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์” เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก
กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายั งแผนกวิเคราะห์
การเงินและลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2272-1600 ต่อ 2438 หรือ 2411 Email: IR@eastwater.com หรือผ่าน
เว็บไซต์บริษัท 

 ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วม
กิจกรรมซักถาม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดยสรุปกิจกรรม ดังนี้   

 

ประเภทกิจกรรม จำนวน  (ครั้ง) 
การพบนักลงทุนในประเทศ (Road show)  1  

การประชุมกับนักวิเคราะห์/ผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting) 1  

การประชุมกับสื่อมวลชน (Press Meeting) 1  

การประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Review) 1  

การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถงึแนวทางการบริหารจดัการและความคืบหน้าของโครงการ
ต่างๆ (Company Visit) 

6  

การประชุมทางไกลทางโทรศัพท์ (Conference Call) 15  

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day)  1  

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) 2  

http://www.eastwater.com/
http://www.uu.co.th/
mailto:IR@eastwater.com%20หรือ
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น   
  บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น มา
ตลอด ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือการโอนหุ้น การจ่ายปันผล  การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอผ่านช่องทาง
และเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  การเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ รวมถึงการได้ร ับข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจ  
  บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่
ประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นปีละครั ้ง ภายในเวลา            
4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย 
ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  
  ในปี 2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา          
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ได้แก่  

1) บริษัทเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือรับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562  
โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท   

2) บริษัทแจ้งกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน 

3) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม โดยได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ทั้ง
ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 28 วัน และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้
นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
30 วัน 
  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 

1) การนำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) และการตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode มา
ใช้ในการประชุม  

2) บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3 คน โดยเป็นผู้แทน
จากสำนักงานกฎหมาย 1 คน และผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในท่ีประชุม 2 คน 

3) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ 
ทั้งนี้ก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการ
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ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น โดยได้แจ้งผู้ถือ
หุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้สิทธิเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้
กรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ 
สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็น
รายบุคคล 

4) ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบทั้งก่อนเสนอระเบียบวาระใหม่และก่อนสิ้นสุดการประชุม  โดยประธานดำเนินการประชุมให้
สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท โดยได้ประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระจากที่ระบุในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้วประธานเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนได้  

 ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทเผยแพร่มติที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นผ่านระบบ
สารสนเทศของ ตลท. ทันทีภายในวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ที่มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อม
ทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงและ
เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และนำส่ง ตลท. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  
  
9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
 บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร มาตั้งแต่ปี 2557 และได้รับการต่อ
อายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
: CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นประจำปีทุกปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในนโยบายได้กำหนดคำนิยามตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการ อนุกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และตัวแทนของกลุ่ม
บริษัท รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติ  
 บริษัทได้นำนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนี้ 

1. กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท เช่น การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
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และการปฏิบัติต่อคู่ค้า  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การดำเนินการด้านการเมือง เป็นต้น  ซึ่งมีการส่งมอบให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัททุกคน รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท 

2. การสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม และจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 
วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..

อาสาสู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชันที่เป็น
ภัยร้ายแรงจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศ จึงต้องรวมพลังอาสา
ต่อต้านคนโกง เพราะคนไทยคือพลังสำคัญร่วมแสดงพลังป้องกันประเทศในบทบาทของตนเองเพื่อปราบปราม
คนโกงให้หมดจากประเทศ 

วันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัทจัดอบรมภายในหลักสูตร “จริยธรรมกับการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน” วิทยากรโดย คุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เพื่อให้เข้าใจบทบาทขององค์กร การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จัดงาน “EWG Love CG พนักงานหัวใจ SHARP ฉลาดต้านโกง”  
ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสบริษัทครบรอบ 27 ปี โดยรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และชมภาพยนต์
เรื่องฉลาดเกมส์โกง ซึ่งเนื้อหามีคติเตือนใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่บนความสุจริต ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้ารอบกาย 

วันที ่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทส่งผู ้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร Corruption Risk & Control : 
Technical Update จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จัดเสวนาและการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การประสบความสำเร็จ
โดยใช้ธรรมะนำทาง” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ให้แก่ คู่ค้า ผู้เช่าอาคาร และพนักงานของบริษัท 

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยได้จัดทำ Clip VDO   E-
learning เพื่อสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัท และให้รับทราบถึงบทลงโทษต่างๆ  

วันที ่ 12-26 ธันวาคม 2562 พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเก ี ่ยวกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อประเมินความรู้ 
ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

3. กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ ได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงใน
กระบวนการหรือข้ันตอนการทำงานของแต่ละแผนกท่ีมีปัจจัยเสี่ยงทำให้อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย 

4. กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และ
กิจกรรมทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ตลอดระยะเวลามากกว่า 27 ปี ที่บริษัทดำเนินธุรกิจเคียงคู่ไปกับเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องมีพ้ืนฐานการให้บริการที่
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สร้างความม่ันคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
น้ำในระยะยาว พร้อมทั้งขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยคำนึงถึงสิ ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, 
Governance : ESG) รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเพ่ือป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักการตลอดจนแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมจากกระบวนการภายในแล้ว บริษัทได้มุ่งเน้นสร้างการยอมรับ  
สร้างความมั่นคง และสร้างคุณค่าร่วม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำไปเป็นแนวทางในการสร้างพันธมิตร
โดยรอบทั้งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ตามแนวเส้นท่อของบริษัท 491.8 กิโลเมตร โดยใช้
หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสารและเข้าใจบริบท 
รวมถึงพันธกิจของบริษัทมากขึ้น ตลอดจนบริษัทสามารถรับรู้ความต้องการหรือความคาดหวังของชุมชนเพื่อนำ
กลับไปวางแผนกลยุทธ์ กิจกรรมสำหรับพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เติบโตเคียงคู่กับบริษัทอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัท
ได้จัดกิจกรรมเพื่อทะนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมด้านกีฬา และบริจาคโลหิตร่วมกับผู้เช่าอาคารและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานใน 3 มิติ ทั้งมิติในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้าน 
ธรรมาภิบาล (ESG) ผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 โดยรายงานตามกรอบมาตรฐานการรายงานสากล
ของ Global Reporting Initiative Standards(GRI Standards) พร้อมเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการวิเคราะห์
และคัดเลือกประเด็นสำคัญขององค์กร (Material Aspects) และประเด็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 
(Stakeholder Analysis) ตลอดจนการเชื่อมโยงความสนใจและคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานการ
ดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัท สู่ความยั่งยืนในอนาคต  โดยในปีนี้ บริษัทอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 และรางวัลกลุ่ม 
Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability  Awards  สำหรับรายละเอียดปรากฏใน
รายงานความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.eastwater.com 
 
 
 
 

http://www.eastwater.com/


  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)       ส่วนที ่2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  

76 
 

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหารซึ่ง
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)   

บริษัทมีการทบทวน ปรับปรุงและประกาศใช้ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)” ฉบับปัจจุบันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ ก.ล.ต. ฉบับปี 2560 รวมทั้ง “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ (Code of Conduct)” ให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายและวินัยอย่างหนึ่งที่พนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรับทราบ  
ทำความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย และจรรยาบรรณต่างๆ  อย่างสม่ำเสมอ ที่ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก โดย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดว่า “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนด ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย จะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับที่บริษัทกำหนด และหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายให้
ดำเนินการตามกฎหมายด้วย” บริษัทจัดการบรรยายเพ่ือชี้แจงและทำความเข้าใจข้อกำหนดและบทลงโทษให้แก่
ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ จัดทำรูปเล่ม Code of Conduct ให้แก่พนักงานทุกคนและลงนาม
รับทราบข้อกำหนดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดทำ E-Learning  ให้ความรู้เกี่ยวกับ Code of Conduct และการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารไว้ในระบบสื่อสารภายใน ( Internal Web) และสื่อสารภายนอกทาง
เว็บไซต์บริษัท 

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน 
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร
และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั ่นใจว่า นโยบายและกระบวนการที่
เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
สรรหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่ง
จะต้องดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท และตามที่ ตลท. กำหนด และมีบทบาท
สำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยฝ่ายบริหารจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาวเพื่อนำไปสู่
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การปฏิบัติที ่มีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา 
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม  

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้การควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงานปฏิบัติงานหลักและ
สายงานสนับสนุน จัดตั ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายที ่ขึ ้นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  จัดตั้งคณะทำงานบริหาร (Executive Committee) เพ่ือพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ร่วมกันก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และเพ่ือติดตามความก้าวหน้างานโดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มี
กลไกการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับผู้
ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ  

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
จึงได้จ ัดให้ม ีแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล ( Individual Development Plan :IDP) และมีการประเมิน
พฤติกรรมทั้งในด้าน Core Competency และ Managerial Competency เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาพนักงาน 
รวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนตำแหน่งงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการทดแทนพนักงาน 
โดยเฉพาะระดับบริหารในกลุ่มธุรกิจหลัก มีการจัดทำเกณฑ์การพัฒนาและประเมินผลงานของบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) สำหรับใช้ในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับว่าเป็นไปตามดชันีชี้วัดที่องค์กรกำหนด 
 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบ
ภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงความเพียงพอใน
ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
ตลอดจนกำกับดูแลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสตามกฎบัตรและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
กำหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงที่ตนเกี่ยวข้องผ่าน
การจัดทำกลยุทธ์และทบทวนประจำปีระดับองค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับระบบงานคุณภาพ โดยมีผู้บริหารร่วมทำกิจกรรมบ่งชี้ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการควบคุม
ที่มีในปัจจุบัน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมในการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดให้
กิจกรรมจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปีโดยแผนกบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุ ทธ์
องค์กรเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งมีการ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เป็น
ประจำทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาและให้คำวินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความ
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ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สำนักตรวจสอบได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบด้วย   
 บริษัทมีการสื่อสารนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการบริหารความ
เสี ่ยงที ่เข้าใจตรงกัน นอกจากนั ้น บริษัทได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื ่องทางธุรกิจ ( Business 
Continuities Plan : BCP) และมีการซักซ้อมแผนประจำทุกปี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันว่า บริษัทจะสามารถดำเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักหากเกิดภาวะฉุกเฉิน  
 
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 บริษัทประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงบประมาณการบัญชี
และการเงิน ด้านการลงทุนและบริหารโครงการ ด้านการบริหารสัญญา และด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร 
เป็นต้น ที่สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการสอบทานงาน
ระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สินออกจากกัน  นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ 
ISO14001:2015 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตาม
ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้  
 หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ สำนักตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีจะดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการตามข้อกำหนดของ ตลท. 
ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ อีกท้ังในการออกเสียงเพ่ือลงมติ
เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนด
แนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคลากรในกลุ่มบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมอบหมายบุคคล
ให้ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่
สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ  

นอกจากนั้น บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานกำกับดูแลกิจการ 
เพ่ือกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  
 บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและนำส่งล่วงหน้าผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการประชุมมีการกำหนดให้
ผู้บริหารที่รับผิดชอบเข้าประชุมเพ่ือนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 
 บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื ่อสารข้อมูลกับผู ้มีส ่วนได้เสียภายนอกองค์กร ผ่าน เว็บไซต์บริษัท  
(www.eastwater.com) และช่องทางออนไลน์ เช ่น Facebook  Instagram เป็นต้น ฝ่ายสื ่อสารองค์กร 
(สื่อมวลชน  ชุมชน หน่วยงานราชการ) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น นักลงทุน) หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
(ลูกค้า) และสำนักเลขานุการบริษัท (หน่วยงานกำกับดูแล) รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้พนักงาน
และหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต  (whistle-
blower hotline) แก่บริษัท โดยผ่านทาง  
 เว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : AC_EW@eastwater.com 
  : CEO@eastwater.com   
  : Corporate_secretary@eastwater.com  
 กล่องรับความคิดเห็น  : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 จดหมายธรรมดา  : คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้
พนักงานมีความเข้าใจการใช้สื่อภายในต่างๆ ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี อาทิ การใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 
อีเมล์ และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์รับสัญญาณระบบวงจรสื ่อสารระหว่าง
สำนักงานใหญ่และสาขา เป็นต้น รวมทั้งได้สื่อสารให้บุคลากรของบริษัทได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เพ่ือไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่องค์กร ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

นอกจากนี้ ยังกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
กลุ่มบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพนักงานของผู้รับจ้างของ
กลุ่มบริษัท 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) 
 บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรคของโครงการตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้
ความเห็นข้อเสนอแนะ โดยมีสำนักตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการ
ของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งติดตามการแก้ไขของฝ่ายบริหาร
ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ ทั้งนี้ มีการรายงานผลการติดตามดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจำทุกเดือน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส  
 บริษัทให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน  โดยมอบหมายให้สำนักตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน  (Risk Based Audit) 
เพื ่อดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการทำงาน และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส  เพื่อให้บริษัทเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมถึง
ความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศที่ใ ช้ในการ
ดำเนินงาน ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเกี่ยวกับด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 
9001: 2015 และด้านมาตรฐานระบบการจัดการสิ ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากผู ้ให ้การรับรอง
มาตรฐานสากลดังกล่าว 
 จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประกอบกิจการที่ยั่งยืน 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ตามโครงสร้างของบริษัทกำหนดให้มีสำนักตรวจสอบขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ ผลการ
ประเมินสรุปได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 



  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)       ส่วนที ่2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ  

81 
 

 

12.  รายการระหว่างกัน  
 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผูส้อบบัญชีได้ระบไุว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 35) ประจำปีสิน้สุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดประเภทรายการ ดังต่อไปนี้  
ตารางรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา ระหว่างกลุ่มบริษัท กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่โดยมีปริมาณการซื้อขายและนโยบายการกำหนดราคา  

นิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจำเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการกำหนดราคา 

(1)  การประปาส่วน
ภูมิภาค (กปภ.) 
 

-  กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ   บริษัท
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กปภ. ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีชำระแล้วของบริษัท 
- นายกฤษฎา ศังขมณี เป็นรองผู้ว่า
การ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็น
กรรมการบริษัท 
- นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล เป็นรอง
ผู ้ว ่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ของ 
กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท 
- นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ เป็น
รองผู้ว่าการ (บริหาร) ของ กปภ. 
และเป็นกรรมการบริษัท 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน้ำดิบท่ีจำหน่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจัดจำหน่าย  
(ล้านบาท) 
 
 
 
 

 
81.50 

 
624.38 

 
 
 
 
 
 

 
บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในพื้นท่ี
หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา -บางพระ 
และพื้นท่ีดอกกราย- มาบตาพุด-สัตหีบ  
 
 
 
 
 
  

บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่าย
น้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำ
สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียง
ลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจำเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการกำหนดราคา 

(2)  การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) 
 

-  กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
โดย ณ ว ันที ่  31 ธ ันวาคม 2562 
กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ
บริษัท 
- นายกฤษฎา ศังขมณี เป็นรองผู้ว่า
การ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็น
กรรมการบริษัท 
- นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล เป็นรอง
ผู ้ว ่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ของ 
กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท 
- นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ เป็น
รองผู้ว่าการ (บริหาร) ของ กปภ. 
และเป็นกรรมการบริษัท 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย   
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจัดจำหน่ายน้ำประปา 
(ล้านบาท) 
ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย  
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจัดจำหน่ายน้ำประปา 
(ล้านบาท) 

 

0.96 
 

58.65 
 

8.32 
 

132.76 
 

 
บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ใน
พื้นท่ีเกาะสมุย   
 
 
บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ใน
พื้นท่ีพัทยา  

บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในอัตราที่ตกลงกันและ
การปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน 

( 3)  ก า ร น ิ ค ม
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง
ประเทศไทย (กนอ.) 

- กนอ. เป็นผู ้ถือหุ ้นรายหนึ่งของ
บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 กนอ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 4.57 ของท ุนจดทะเบ ียนท่ี
ชำระแล้วของบริษัท 
- ดร.สมจิณณ์ พิลึก 
เป็นผู ้ว ่าการของ กนอ. และเป็น
กรรมการบริษัท 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน้ำดิบท่ีจำหน่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจัดจำหน่าย 
(ล้านบาท) 

 

89.17 
 

980.83 
 

บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในพื้นท่ี
หนองค้อ-แหลมฉบัง - พัทยา-บางพระ และ
พื้นท่ีดอกกราย- มาบตาพุด-สัตหีบ 
 

 บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในอัตราเดียวกับท่ีจำหน่าย
น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐรายอื่น ๆ 
และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ใน
การออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าน้ำที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ กนอ. กรรมการที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจำเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการกำหนดราคา 

(4)  บมจ. ยูนิเวอร์แซล  
ยูทีลิต้ีส ์
 
 
 
 
 
 

- บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100  และมี
กรรมการร่วมกัน 
 
 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณน้ำดิบท่ีจำหน่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 
มูลค่าท่ีจัดจำหน่าย 
(ล้านบาท) 

 

6.70        
 

40.17 
 
 

บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ. ยูนิเวอร์
แซล  ยูทีลิตี้ส์ (โครงการชลบุรี) ในพื้นท่ี 
ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี 
 

บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี ้ส์  ใน
อัตราเดียวกับท่ีจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
รายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
ทั ้งนี ้ในการออกเสียงลงมติเกี ่ยวกับอัตราค่าน้ำและการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที ่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ บมจ.ยูนิ
เวอร์แซลฯ กรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนน 
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นิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 
ปริมาณและ 

มูลค่าของรายการ 
ความจำเป็น/หมายเหตุ นโยบายในการกำหนดราคา 

(5)  กปภ. และ  บมจ. ย ูนิ
เวอร์-แซล ยูทีลิต้ีส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ เป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน
ส ั ด ส ่ ว น ร ้ อ ย ล ะ 100 ข อ ง ทุ น            
จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท
ดังกล่าว 
 

ปริมาณรายการ 
รายได้จำหน่ายน้ำประปา 
ประปาบางปะกง     
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปาฉะเชิงเทรา   
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปานครสวรรค์  
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปาระยอง 
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปาชลบุรี 
-  ล้าน ลบ.ม. 
-  ล้านบาท 
ประปาราชบุรีฯ 
- ล้าน ลบ.ม.  
- ล้านบาท  
 

 
 
                                       

13.35 
150.64 

              
12.81 

154.26 
           

4.99 
59.67 

 
18.81 

218.73 
 

12.63 
140.09 

 
14.12 

363.66 
 

เป็นรายการที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ตามสัญญา

สัมปทานของบริษัทประปาบางปะกง บริษัท

ประปาฉะเชิงเทรา บริษัทประปานครสวรรค์ 

และบริษัทเอ็กคอมธารา 

 

- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำหน่ายนำ้ประปา ให้แก ่กปภ. โดย

ราคาค่าน้ำและวิธกีารปรับอัตราคา่น้ำเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา

สัมปทาน 

 



  บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
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ตารางแสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย ประจำปี 2562   

บริษัท ความสัมพันธ ์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 

(บาท) 

กปภ. ผู้ถือหุ้นใหญ ่  รายได้คา่ก่อสรา้งฯ 194,435,066 

- รายได้คา่เช่า และค่าบริการ 36,026,493 

- ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ 20,793,071 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - 

 ลูกหนี้การค้า 252,082,250 

- ลูกหนี้อ่ืน 19,449 

- เจ้าหนี้การค้า 1,785,541 

- เจ้าหนี้อ่ืน 171,100,794 

กนอ. ผู้ถือหุ้นใหญ ่  ลูกหนี้การค้า 90,603,389 

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูที

ลิตี้ส ์

บริษัทย่อย (บริษัทมีสัดส่วน

การถ ื อห ุ ้ น  (100%) และมี

กรรมการร่วม) 

- ดอกเบี้ยรับ 

- รายได้คา่เช่า และค่าบริการ 

- เงินปันผลรับ 

- รายได้อื่น 

- ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ 

- ลูกหนี้การค้า 

- ลูกหนี้อ่ืน 

- เจ้าหนี้การค้า 

- เงินประกันการเช่า 

42,800,000 

55,385,298 

120,359,983 

11,488,713 

238,100,424 

6,423,697 

10,483,261 

22,877,964 

58,000 

บจ.เอ็กคอมธารา บริษัทย่อยของบมจ.ยูนิเวอร์

แซล ยูทีลิตี้ส์ ถือหุ้น 90.07%  

(บร ิษ ัทย ่ อยทางอ ้ อมของ

บริษัท) 

 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

- เจ้าหนี้อ่ืน  

283,373 

124,120 

หมายเหตุ : เป็นการสรุปข้อมลูจากงบการเงิน ประจำปี 2562 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 35.1 และ 35.2 

 



     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 
งบการเงิน 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

ผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินของบริษัทผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
ของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี (2560 – 2562) 

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนสามารถดูงบการเงินล่าสุด
ของบริษัทฯ ได้จาก Website ของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลท. (www.set.or.th) หรือดูได้จาก Website ของ
บริษัท (www.eastwater.com) 
 
โดยสามารถดูสรุปรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ก) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี 

ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

สินทรัพย ์             
สินทรัพย์หมุนเวียน             
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,211 0.27 578,213 2.87 37,478 0.19 
  เงินลงทุนระยะสั้น 510,684 2.41 404,277 2.00 393,039 2.02 
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 502,202 2.37 444,237 2.21 407,424 2.09 
  สินค้าคงเหลือ 25,632 0.12 13,344 0.07 13,069 0.07 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 53,591 0.26 29,206 0.15 38,127 0.19 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,150,320 5.43 1,469,277 7.30 889,137 4.56 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ 171,564 0.81 177,633 0.88 185,929 0.95 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 15,260,947 72.05 14,382,227 71.41 14,228,392 73.03 
  ค่าความนิยม  103,283 0.49 103,283 0.51 103,283 0.53 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 3,531,073 16.67 3,643,974 18.09 3,702,734 19.01 
  สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อตัดบญัชี 24,066 0.11 21,936 0.11 22,234 0.11 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 939,626 4.44 342,572 1.70 350,907 1.80 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,030,559 94.57 18,671,625 92.70 18,593,479 95.44 

  รวมสินทรัพย์                                21,180,879 100.00 20,140,902 100.00 19,482,616 100.00 
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ก) งบแสดงฐานะการเงิน 
เปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้             

หนี้สินหมุนเวียน             

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  305,000 1.44 814,000 4.04 83,000 0.43 

  เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 317,336 1.50 147,205 0.73 139,728 0.72 

  เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร 1,319,365 6.23 98,782 0.49 82,433 0.42 

  หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน-ส่วนที่ถึง       

    กำหนดชำระภายในหน่ึงปี 1,899 0.01 2,121 0.01 1,600 0.01 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

       ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 826,200 3.90 826,200 4.10 808,200 4.15 

  ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 103,707 0.49 118,460 0.59 131,181 0.67 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 190,795 0.90 163,187 0.81 176,013 0.90 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 66,125 0.31 59,404 0.29 70,767 0.36 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 3,130,427 14.78 2,229,359 11.06 1,492,922 7.66 

หนี้สินไม่หมนุเวียน           

  หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,252 0.01 1,785 0.01 2,637 0.01 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,830,000 18.08 3,166,200 15.72 3,992,400 20.49 

 หุ้นกู ้ 2,398,363 11.32 2,397,955 11.91 2,397,562 12.31 

 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - - 862,204 4.28 - - 

  หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 341,297 1.61 364,611 1.81 385,210 1.98 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 209,848 0.99 150,461 0.75 135,062 0.70 

 ประมาณการหนี้สินระยะยาว 29,353 0.14 20,786 0.10 33,188 0.17 

  หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 226,524 1.07 142,391 0.71 613,729 3.15 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 7,036,637 33.22 7,106,393 35.29 7,559,788 38.81 

รวมหนี้สิน 10,167,064 48.00 9,335,752 46.35 9,052,710 46.47 
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ก) งบแสดงฐานะการเงิน 
เปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุน้             

   ทุนจดทะเบียน 1,663,725 7.85 1,663,725 8.26 1,663,725 8.54 

  

   ทุนที่ออกและชำระแล้ว 

 

1,663,725 

 

7.85 

 

1,663,725 

 

8.26 

 

1,663,725 

 

8.54 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,138,522 10.10 2,138,522 10.62 2,138,522 10.98 

    กำไรสะสม       

        จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฏหมาย 166,500 0.79 166,500 0.83 166,500 0.85 

        จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองสัมปทาน 393,729 1.86 351,481 1.75 298,762 1.53 

  ยังไม่ได้จดัสรร 6,469,124 30.54 6,293,040 31.25 5,960,276 30.59 

   องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 8,002 0.04 11,388 0.05 14,774 0.08 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอำนาจควบคุม 174,213 0.82 180,494 0.89 187,347 0.96 

รวมส่วนของเจ้าของ 11,013,815 52.00 10,805,150 53.65 10,429,906 53.53 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 21,180,879 100.00 20,140,902 100.00 19,482,616 100.00 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท/หุน้) ** 6.52   6.39   6.16   

   มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00   1.00   1.00   

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

หมายเหตุ : ** คำนวณจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ ่
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ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี 

ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เปรียบเทียบ 3 ปี 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2562 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

   
ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได้             

  รายได้จากการขายน้ำดิบ 2,844,696 60.15 2,393,820 56.25 2,452,053 56.28 

  รายได้จากการขายน้ำประปา 1,503,160 31.78 1,438,402 33.80 1,422,746 32.66 

  รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสัมปทาน 203,125 4.30 232,571 5.47 275,652 6.33 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 129,096 2.73 156,196 3.67 157,591 3.62 

  รายได้อื่น 49,193 1.04 34,335 0.81 48,592 1.11 

รวมรายได้ 4,729,270 100.00 4,255,324 100.00 4,356,634 100.00 

ค่าใช้จ่าย            

  ต้นทุนขายน้ำดิบ 1,396,160 29.52 944,244 22.19 935,250 21.47 

  ต้นทุนขายน้ำประปา 985,438 20.84 912,597 21.45 879,017 20.18 

  ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน 203,125 4.30 232,571 5.47 275,652 6.33 

 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 121,712 2.57 135,211 3.18 134,629 3.09 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 538,520 11.38 482,528 11.33 457,569 10.50 

  ต้นทุนทางการเงิน 166,052 3.51 157,212 3.69 140,848 3.23 

  ภาษีเงินได ้ 262,358 5.55 261,187 6.14 301,654 6.92 

รวมค่าใช้จ่าย              3,673,365 77.67 3,125,550 73.45 3,124,619 71.72 

กำไรสุทธิสำหรับปี 1,055,905 22.33 1,129,774 26.55 1,232,015 28.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

 

91 
 

ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เปรียบเทียบ 3 ปี 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :             

 

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง 

กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      

  

การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

หลังออกจากงาน 
(34,842) 

 

 
 

-  3,371  

 

ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกับรายการที่จะไมจ่ัดประเภท

รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทนุในภายหลัง 

 

 

6,968 

 

 

 

- 

 

 

 

(674) 

 

 

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
(27,874)  -  2,697  

 

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง 

กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      

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

 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย             -             -        (664)  

 

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภท

รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทนุในภายหลัง 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

133 

 

  

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไป

ยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 

(3,386) 
 

 

(3,386) 
 

 

(3,921) 
 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจาก

ภาษี 

 

(31,260) 
 

 

(3,386) 
 

 

(1,224) 
 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 1,024,645  1,126,388  1,230,791  

การแบ่งปันกำไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ ่ 1,044,793  1,117,522  1,221,179  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอำนาจควบคุม 11,112  12,252  10,836  

กำไรสุทธิสำหรับปี 1,055,905  1,129,774  1,232,015  

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ ่ 1,013,533  1,114,135  1,219,955  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอำนาจควบคุม 11,112  12,253  10,836  

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 1,024,645  1,126,388  1,230,791  
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ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 6,293,040  5,960,276  5,630,700  

 หัก จ่ายเงินปันผล (798,588)  (732,039)  (831,862)  

บวก กำไรสุทธิประจำป ี 1,016,920  1,117,522  1,223,877  

หัก           สำรองทุนสัมปทาน (42,248)  (52,719)  (62,439)  

กำไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรยกไป 6,469,124  6,293,040  5,960,276  

จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย 166,500  166,500  166,500  

จัดสรรแล้ว-สำรองทุนสมัปทาน 393,729  351,481  298,762  

กำไรสะสม 7,029,353  6,811,021  6,425,538  

กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.63   0.67   0.73   

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00   1.00   1.00   

จำนวนหุ้นสามัญ (หุน้) 1,663,725,149   1,663,725,149   1,663,725,149   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

 

93 
 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว)  
                                                                                                                                 หน่วย: พันบาท 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) 2562   2561   2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน          

 
 กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,318,263   1,390,961   1,533,669 

รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)         

 
จากกจิกรรมดำเนินงาน        

 
ค่าเสื่อมราคา 504,403   432,019   393,619 

 
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 323,744   304,108   282,588 

 รายได้จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากลูกค้า (3,386)   (3,386)   (3,390) 

 (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (1,247)  513  1,441 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลง

สัมปทาน 

 

- 
  

 

860 
  

 

1,960 

 กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย -  (128)  (1,863) 

 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 18,906   (589)   21,491 

 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 53,076   18,186   16,643 

 
รายได้ดอกเบีย้ (8,824)   (6,989)   (6,938) 

 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 164,895   155,970   139,811 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  
 
 ในสินทรัพย์และหนีส้ินดำเนนิงาน 2,369,830   2,291,525   2,379,031 
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                             หน่วย: พันบาท     
ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2562   2561   2560 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์ดำเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง           

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (57,965)   (36,813)   13,321 

 สินค้าคงเหลือ (12,288)   (275)   (2,482) 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3,376)   27,834   2,093 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,160   (26,336)   16,766 

การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)       

 เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 170,130   7,477   6,475 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 28,126   (16,978)   (819) 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,001   (13,252)   15,740 

 จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (28,530)   (2,787)   (7,227) 

 จ่ายประมาณการหนีส้ินระยะยาว (10,339)  (11,814)  (8,972) 

 หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 84,133   (138,372)   (23,849) 

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 2,548,882   2,080,209   2,390,077 

 
จ่ายภาษีเงินได ้ (315,179)   (312,057)   (332,330) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดำเนินงาน 2,233,703   1,768,152   2,057,747 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (776,588)   (1,067,580)   (1,154,426) 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น 670,181   1,056,470   1,499,084 

เงินสดรับจากดอกเบีย้ 7,408   5,924   6,690 

เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2,718   18,158   2,288 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพยไ์มม่ีตัวตน (198,733)   (244,406)   (305,155) 

เงินสดจ่ายค่าพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนโครงการก่อสร้าง (299,000)  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหารมิทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,326)   (218)   (1,265) 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (1,266,726)  (480,475)  (450,499) 

เงินสดรับคืนค่าก่อสร้าง -  529,238  - 

เงินสดรับจากเงินค้ำประกันธนาคาร -  -  10,079 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยทีร่วมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (59,355)  (70,421)  (92,318) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,922,421)   (253,310)   (485,522) 
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                                                                                                                                หน่วย: พันบาท 

ค) งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) 2562   2561   2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,943,000   4,409,000   1,178,000 

 เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (7,452,000)   (3,678,000)   (2,695,000) 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,490,000   1,600,000   1,600,000 

 เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน (826,200)   (2,408,200)   (808,200) 

 เงินสดจ่ายชำระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,367)   (331)   (1,838) 

 เงินปันผลจ่าย (815,913)   (750,973)   (853,547) 

 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (167,804)   (145,603)   (139,693) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (831,284)   (974,107) 
  
 

(1,720,278) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี

(520,002) 
578,213 

  
540,735 
37,478   

(148,053) 
185,531 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 58,211   578,213   37,478 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม         

 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด         

 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร 1,321,819   252,131   84,023 

 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 21,381   9,231   - 

 การซื้อสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 1,366   -   4,237 
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14.  คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562  
1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

ในภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งสิ้น 4,680.08 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 459.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.88 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่าย
เพิ่มขึ้น ในส่วนของต้นทุนขายและบริการรวม 2,706.44 เพิ่มขึ้น 481.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.66 โดยหลักจาก
ค่าไฟฟ้าสูบจ่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้น และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,044.79 ล้านบาท ลดลง 
72.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบรายได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท 
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งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2561 – 2562 

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาสท่ี 4 (3 เดือน) ไตรมาสท่ี 4 (สะสม 12 เดือน) 

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) % ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,159.83 1,050.08 109.76 10.45 4,680.08 4,220.99 459.09 10.88 

รายได้น้ำดิบ 707.12 588.09 119.03 20.24 2,844.70 2,393.82 450.88 18.84 

รายได้น้ำประปา 372.74 361.96 10.78 2.98 1,503.16 1,438.40 64.76 4.50 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 33.98 38.44 (4.47) (11.62) 129.10 156.20 (27.10) (17.35) 
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน1) 46.00 61.59 (15.59) (25.31) 203.13 232.57 (29.45) (12.66) 

ต้นทุนขายและบริการ 703.35 578.92 124.43 21.49 2,706.44 2,224.62 481.81 21.66 

ต้นทุนขายน้ำดิบ 387.91 245.32 142.59 58.12 1,396.16 944.24 451.92 47.86 

ต้นทุนขายน้ำประปา 238.40 241.09 (2.69) (1.12) 985.44 912.60 72.84 7.98 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 31.05 30.93 0.12 0.38 121.71 135.21 (13.50) (9.98) 
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน1) 46.00 61.59 (15.59) (25.31) 203.13 232.57 (29.45) (12.66) 

กำไรขั้นต้น 456.48 471.16 (14.68) (3.11) 1,973.64 1,996.37 (22.72) (1.14) 

รายได้อื่นๆ 14.68 9.45 5.24 55.40 49.19 34.34 14.86 43.27 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 169.04 150.34 18.71 12.44 538.52 482.53 55.99 11.60 

กำไรจากการดำเนินงาน 302.12 330.27 (28.15) (8.52) 1,484.32 1,548.17 (63.86) (4.12) 

ต้นทุนทางการเงิน 42.08 54.83 (12.75) (23.25) 166.05 157.21 8.84 5.62 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51.07 35.20 15.87 45.10 262.36 261.19 1.17 0.45 

กำไรสุทธิ 208.98 240.25 (31.27) (13.02) 1,055.91 1,129.77 (73.87) (6.54) 
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 205.93 236.49 (30.56) (12.92) 1,044.79 1,117.52 (72.73) (6.51) 

อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.12 0.14 (0.02) (12.92) 0.63 0.67 (0.04) (6.51) 
 
หมายเหตุ: 1) รายได้และต้นทุนที่จะถูกรับรู้เมื่อมีการก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานของกิจการประปาตามมาตรฐานบัญชีเรื่องข้อตกลง

สัมปทาน TFRIC12 
 
1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  

 
 
 
 
 

EBITDA (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 4 (สะสม 12 เดือน) 

ปี 2562 ปี 2561 
เพ่ิม 
(ลด) 

% ปี 2562 ปี 2561 
เพ่ิม 
(ลด) 

% 

กำไรจากการดำเนินงาน 302.12 330.27 (28.15) (8.52) 1,484.32  1,548.17  (63.86) (4.12) 
ค่าเสื่อมราคา 129.07 127.12 1.95 1.53 504.40  432.02  72.38 16.75 
ค่าตัดจำหน่าย 81.31 76.69 4.62 6.03 320.36  300.72  19.64 6.53 
EBITDA 512.50 534.08 (21.58) (4.04) 2,309.08  2,280.92  28.16 1.23 
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2. สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก หดตัวลงเมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันในปี 2561 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก และอุปสงค์ภายในประเทศที่ปรับลดลง จากค่าเงินบาทที่แข็ง
ค่าขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต จึงทำให้ผู้ผลิตเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตหรือนำเข้า
สินค้าทดแทนจากต่างประเทศ ในด้านการลงทุนของเอกชนและการจ้างงานหดตัวลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ยกเว้นในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่มีการแข่งขันประมูลงานจากผู้ประกอบการประเทศจีนมากขึ้น โดยในการด้านการลงทุน
และการจ้างงานมีแนวโน้มจะได้รับผลการทบจากการนำ Automation เข้ามาทดแทนแรงงานมากข้ึน ด้านต้นทุนการ
ผลิตต่างๆ มีมูลค่าใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เนื่องจากหลายธุรกิจมีการทำสัญญากับแหล่งวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า และมูลค่า
ต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าลดลงจากผลกระทบของค่าเงินบาทแข็งค่า 
 แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่มีผลกระทบ ได้แก่ นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ทิศทางของค่าเงินบาทที่มีผลต่อธุรกิจส่งออก และ
ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณประจำปี 2563 ที่มีผลต่อการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้น รวมถึงการระบาด
ของไวรัสโคโรน่าจากประเทศจีน อีกทั้งในภาคการส่งออกโดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะภัย
แล้งภายในประเทศที่รุนแรงกว่าในปี 2558 
 
3. สถานการณ์น้ำปัจจุบัน 

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 พบว่าแหล่งน้ำของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์เฝ้า
ระวัง โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะภัยแล้งในปี 2562 จึง
ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดต่ำลงเมื ่อเทียบกับค่าเฉลี ่ยในอดีต ทั ้งนี ้ จากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวันออก เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะมีปริมาณฝนต่ำกว่า
ค่าปกติประมาณร้อยละ 10 และเดือนเมษายน จะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ ทั้งนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของ
บริษัทในพ้ืนที่ชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 36 และร้อยละ 31 ของความจุอ่างเก็บน้ำ ตามลำดับ  
 

 
 
 
 
 
 

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 
พ้ืนที่ชลบุร ี พ้ืนที่ระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ ประแสร ์
ปริมาณน้ำ 44.08 5.19 30.14 37.62 8.13 103.22 

ร้อยละของความจ ุ 38% 24% 38% 23% 20% 35% 
ค่าเฉลี่ย (2553 - 2562) 72.76 12.96 56.19 137.79 29.97 213.98 
เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย (2553 - 2562) (28.68) (7.77) (26.05) (100.17) (21.84) (110.76) 
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4. เหตุการณ์สำคัญ 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะ
ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่มีโครงข่ายท่อส่ง น้ำดิบครอบคลุมพื้นที่เขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ความต้องการใช้
น้ำที ่เพิ ่มขึ ้นจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) 
ตลอดจนการมีอัตรากำไรที่สูงและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ 
 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จากกำไรสุทธิสำหรับงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 349.38 ล้านบาท โดยมีวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2562 
 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand 
Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 ถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ที่โดด
เด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืน และรางวัลประเภท Rising Star Sustainability Awards ประจำปี 2562 ในกลุ่ม Sustainability Excellence 
ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น 
 วันที ่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ร ับรางวัลรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure 
Recognition) จากสถาบันไทยพัฒน์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัท และตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ธุรกิจน้ำดิบ 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำดิบสำหรับ ปี 2562 จำนวน 2,844.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 450.88 ล้านบาท 
หรือ 18.84% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีปริมาณน้ำดิบจำหน่ายรวม 282.23 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวมปริมาณน้ำ
ดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 31.18 ล้าน ลบ.ม.) เพิ่มขึ้น 62.25 ล้าน ลบ.ม. หรือ 
28.30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคใช้น้ำเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันราคาจำหน่ายน้ำดิบ
เฉลี่ย เท่ากับ 10.08 บาท/ลบ.ม. ลดลง จำนวน 0.80 บาท/ลบ.ม. หรือ 7.38% เนื่องจากสัดส่วนน้ำดิบที่จำหน่าย
ให้กับลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค ซึ่งมีอัตราค่าน้ำดิบที่ต่ำกว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้น และการให้ส่วนลดค่าน้ำดิบแก่ลูกค้ากลุ่ม
อุปโภคบริโภค 
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ปริมาณน้ำดิบจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 4 (สะสม 12 เดือน) 

ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม (ลด) % ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม (ลด) % 
ปริมาณน้ำดิบทีสู่บจ่าย 78.09  61.62  16.47 26.73 313.41 249.75 63.67 25.49 
หัก ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในกิจการประปา 
ของบริษัท 

 
8.03  

 
7.45  

 
0.58 

 
7.82 

 
31.18 

 
29.76 

 
1.42 

 
4.76 

ปริมาณน้ำดิบจำหน่าย 70.06 54.17 15.89 29.33 282.23 219.98 62.25 28.30 

ปริมาณน้ำดิบสูบจ่ายจำแนกตามกลุ่มลูกค้า (รวมปริมาณน้ำดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท) 

ปริมาณน้ำดิบสูบจ่ายจำแนกตามพื้นที่ (รวมปริมาณน้ำดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท) 
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กำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำดิบ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 1,448.54 ล้านบาท ลดลง 1.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.07 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักจากรายได้น้ำดิบที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำของกลุ่มลูกค้าอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ 
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำดิบจำหน่ายที่เพิ่ม และสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทั่วประเทศรวมทั้งภาคตะวันออก 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณน้ำสูบที่เพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากแหล่งน้ำดิบในพ้ืนที่ชลบุรี
มีไม่เพียงพอ บริษัทจึงต้องสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ ประแสร์ เพ่ือส่งจ่ายในพื้นที่ชลบุรี 

2) การซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เพ่ือรักษาเสถียรภาพในการสูบจ่ายน้ำตลอดทั้งปี 
3) ค่าซ่อมบำรุงเพ่ิมขึ้น จากการย้ายแนวท่อน้ำดิบตามโครงการปรับปรุงถนนทางหลวง และจากการสูบส่งน้ำ

ที่เพ่ิมข้ึน 
4) ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนเพ่ิมความสามารถในการสูบส่งน้ำ 
นอกจากนี้ ราคาขายเฉลี่ยของน้ำดิบลดลง เนื่องจากกลุ่มอุปโภคบริโภคมีการใช้น้ำเพ่ิมข้ึนมาก ส่งผลให้อัตรา

กำไรขั้นต้นลดลง อยู่ที่ร้อยละ 50.92 

 
6. ธุรกิจน้ำประปา 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำประปา สำหรับปี 2562 จำนวน 1,503.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.76 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 4.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหน่ายรวม 99.84 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 3.29 
ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 3.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 

 
ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย  

(ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 4 (สะสม 12 เดือน) 

ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม (ลด) % ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม (ลด) % 
ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของบรษิัท 5.27 5.18 0.09 1.79 22.36 20.96 1.39 6.65 
ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของบรษิัทย่อย 19.30 19.13 0.17 0.87 77.49 75.59 1.90 2.51 
รวมปริมาณน้ำประปาจำหน่าย 24.57 24.31 0.26 1.06 99.84 96.55 3.29 3.41 

 
 

ต้นทุนขายน้ำดิบ (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 4 (สะสม 12 เดือน) 

ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม (ลด) % ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม (ลด) % 
รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ 707.12 588.09 119.03 20.24 2,844.70  2,393.82  450.88 18.84 
ต้นทุนขายน้ำดิบ 387.91 245.32 142.59 58.12 1,396.16  944.24  451.92 47.86 

ค่าน้ำดิบ 54.44 28.12 26.32 93.63 196.90  141.40  55.50 39.25 
ค่าไฟฟ้า 132.09 64.64 67.46 104.36 515.54  268.64  246.90 91.91 
ค่าเสื่อมราคา 101.44 96.65 4.79 4.95 397.28  326.09  71.19 21.83 
ค่าซ่อมบำรุง 56.92 17.25 39.67 230.02 114.00  59.18  54.82 92.62 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 43.02 38.67 4.35 11.25 172.44  148.92  23.52 15.79 
กำไรขั้นต้น 319.21 342.77 (23.56) (6.87) 1,448.54  1,449.58  (1.04) (0.07) 

อัตรากำไรขั้นต้น 45.14% 58.29%   50.92% 60.55%   
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กำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำประปา สำหรับปี 2562 เท่ากับ 517.72 ล้านบาท ลดลง 8.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 
1.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จากค่าน้ำดิบที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้แหล่งน้ำที่มีต้นทุนสูงขึ้นในระหว่างปี ค่าซ่อมบำรุง
ท่อส่งน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2561 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคาจาก
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สัมปทานของกิจการประปา 

 

ต้นทุนขายน้ำประปา (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 4 (สะสม 12 เดือน) 

ปี 2562 ปี 2561 
เพ่ิม 
(ลด) 

% ปี 2562 ปี 2561 
เพ่ิม 
(ลด) 

% 

รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา 372.74 361.96 10.78 2.98 1,503.16  1,438.40  64.76 4.50 
ต้นทุนขายน้ำประปา 238.40 241.09 (2.69) (1.12) 985.44  912.60  72.84 7.98 
ค่าน้ำดิบ 53.56 45.67 7.89 17.28 196.61 169.57 27.04 15.94 

ค่าไฟฟ้า 37.85 35.85 2.01 5.60 150.95 143.82 7.14 4.96 
ค่าสารเคม ี 11.27 8.73 2.55 29.21 43.49 33.51 9.99 29.80 
คชจ.พนักงาน + Outsources + ค่าซ่อมบำรุง 47.29 64.77 (17.48) (26.98) 229.97 219.77 10.20 4.64 
ค่าเสื่อมราคา 81.34 81.32 0.01 0.02 321.52 300.79 20.73 6.89 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7.09 4.76 2.33 48.94 42.89 45.14 (2.25) (4.98) 
กำไรขั้นต้น 134.34 120.87 13.47 11.15 517.72 525.80 (8.08) (1.54) 

อัตรากำไรขั้นต้น 36.04% 33.39%     34.44% 36.55%     
 
 
7. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 
 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 เพ่ิม (ลด) % 

สินทรัพย์รวม 21,180.88 20,140.90 1,039.98 5.16 
หนี้สินรวม 10,167.06 9,335.75 831.31 8.90 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,013.82 10,805.15 208.66 1.93 
 - ส่วนของบริษัทใหญ่ 10,839.60 10,624.66 214.95 2.02 

 
1) สินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 21,180.88 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้น

ปี 2561 จำนวน 1,039.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.16 โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 58.21 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 520.00 ล้าน

บาท สาเหตุหลักจากการจ่ายเงินในโครงการลงทุนประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 15,260.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 878.72 ล้านบาท 

จากการรับรู้ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมและน้ำครบ
วงจร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง และโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา สุทธิกับค่า
เสื่อมราคาของโครงการที่แล้วเสร็จ 
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- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 939.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 597.05 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากการจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างล่วงหน้า และค่าพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบ
อ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี 
 

2) หนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 10,167.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 
2561 จำนวน 831.31   ล้านบาท หรือ 8.90% โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 4,656.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 663.80 
ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ระยะยาว จำนวน 1,490.00 ล้านบาท โดยหลักเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างโครงการลงทุนใน
ระหว่างปี สุทธิกับการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 826.20 ล้านบาท 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 305.00 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 509.00 ล้าน
บาท 

- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1,319.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2561 จำนวน 358.38 ล้าน
บาท จากการบันทึกเจ้าหนี้ตามความคืบหน้าโครงการสระเก็บน้ำดิบคลองทับมา 
 
                                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตามสัญญาเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ ให้บริษัทดำรงอัตราส่วน D/E Ratio ในอัตราไม่เกิน 2 เท่า ทั้งนี้ ในส่วนของสัญญาเงินกู้

ระยะยาวมีเง่ือนไขให้ดำรงอัตราส่วน DSCR เพิ่มเติมด้วย โดยกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า 
 
 
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 

10,839.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 214.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.02 จากการรับรู้กำไรสุทธิปี 
2562 สุทธิกับเงินปันผลจ่าย 
 
8. การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา 578.21 ล้านบาท โดยระหว่างปี 2562 มี
เงินสดสุทธิลดลง 520.00 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 



     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
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1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 2,233.70 ล้านบาท จากผลกำไรสุทธิและจากการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินจากการดำเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 1,922.42 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดจ่ายลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนโครงการก่อสร้าง และสินทรัพย์สัมป ทานของ
บริษัท จำนวน 1,764.46 ล้านบาท และการลงทุนระยะสั้นสุทธิเพิ่มข้ึน 106.41 ล้านบาท 

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 831.28 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่ายเงินปันผล และการ
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 815.91 และ 509.00 ล้านบาท ตามลำดับ สุทธิกับการเงินกู้ยืมเงินระยะยาวเพ่ือใช้
สำหรับงานโครงการในปี 2562 เพ่ิมข้ึน จำนวน 663.80 ล้านบาท 
 
9. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

ไตรมาส 4 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.37 0.66 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร1)     

อัตรากำไรขั้นต้น /รายได้ขายและบริการ (%) 44.08% 50.05% 
อัตรากำไรสุทธิ /รายได้ขายและบริการ (%) 23.59% 28.33% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน     

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 9.74% 10.71% 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%) 5.06% 5.64% 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหนีส้ิน     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.94 0.88 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบีย้และเงินต้น (DSCR) (เท่า) 2.20 2.19 
หมายเหตุ: 1) อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานและรายได้อื่นๆ 

 

โดยสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิและอัตรากำไรลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 โดยหลักจากการที่บริษัทมีต้นทุนขายเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทั่วประเทศรวมทั้ง
ภาคตะวันออก จึงทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็นร้อยละ 44.08 และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.59 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็นร้อยละ 9.74
และร้อยละ 5.06 ตามลำดับ จากช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทลดลง 

สำหรับสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนลดลงเป็น 0.37 เท่า จากการลดปริมาณเงินสด 
และเจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.94 เท่า จากการบันทึก
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา ความสามารถในการชำระ
หนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที ่2.20 เท่า 
 





      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการบริษัท 
ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 
 
 

65 -  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  

- หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

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

- หล ักส ูตรประกาศน ียบ ัตร Top Executive 
Program in Commerce and Trade (TEPCoT) 
2/2009 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

ไม่มี ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

• 14 มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

• ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน        กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
    กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

• ม.ค. 2558 – มิ.ย. 2562    รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ 
    กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

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

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

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน           กรรมการ อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กร 
                                          ของรัฐวิสาหกิจ 

• ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน              กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 

• เม.ย. 2551 – ปัจจุบัน             รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

• 17 ก.ค. 2561 – มิ.ย. 2562      กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

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



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
ว ิทยาการตลาดทุน (วตท.) ร ุ ่นที ่  11 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 

 

 2. นายอมร เลาหมนตร ี

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล
และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 
 
 

69 -  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 สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

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

 
 

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• 2557 – 2562   คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

• 2550 – 2553   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

•   2548 – 2550   ผู้เชี่ยวชาญดา้นกฎหมายและระเบยีบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
   กระทรวงมหาดไทย 

• 2545 – 2548    ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
   กระทรวงมหาดไทย 

• 2543 – 2545    ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน  
                     กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายสุรชัย  ขันอาสา 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

• กรรมการสรรหาและพ ิ จารณา
ค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 20 ก.ค. 2560  
 
 

62 - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  
เอกนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

- ร ัฐศาสตรบ ัณฑ ิต ( เก ียรต ิน ิยมอ ันด ับ  1) 
ส า ข า ว ิ ช า ก า ร เ ม ื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 

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

- Director Certification Program (DCP) 
250/2017 สมาคมส ่งเสร ิมสถาบ ันกรรมการ
บริษัทไทย 

- Ethical Leadership Program (ELP) 10/2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 
49 ว ิทยาลัยป้องก ันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู ้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ ่นที ่ 13    
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 39 
กระทรวงมหาดไทย 

- หล ั ก ส ู ต รนายอำ เภอ  (นอ . )  ร ุ ่ นท ี ่  37               
วิทยาลัยการปกครอง 

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• 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 จังหวัดลำพูน 

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

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

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



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นางธัชดา  จติมหาวงศ์ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 

ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการบริษัท        
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2557 
 
 

62 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)     
(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประวัติการอบรม 

- Board Nomination & Compensation Program 
(BNCP) 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- How to Development a Risk Management 
Plan (HRP) 22/2019 สมาคมส ่งเสร ิมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- 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 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

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

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

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

• 2554 – 2559           ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบ อิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2550 – 2554            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2548 – 2550            เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2542 – 2548            คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2540 – 2541            หัวหน้าฝ่ายแผนงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• 2539 – 2540            หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- Advanced Audit Committee Program 
(AACP) 18/2015 สมาคมส ่ ง เสร ิ มสถาบั น
กรรมการบริษัทไทย 

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

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

- Financial Statements for Directors (FSD) 
27/2015 สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

5. นางอัศวินี ไตลังคะ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 

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 

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

• 2559 – ปัจจุบัน        กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาอาวโุส            
                                  บริษัท หลกัทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)   

• 2556 – ปัจจุบัน        คณะทำงาน Product & Marketing Steering Committee         
                                  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• 2543 – 2558          กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)                                   

• 2552 – 2556          ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรพัย์ ธนชาต จำกดั (มหาชน)                                   
 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• 2560 – 2561 กรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)                    

• 2556 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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

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

- Director Certification Program (DCP) 
18/2002, สมาคมส่งเสร ิมสถาบ ันกรรมการ
บริษัทไทย 

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

 

 

6. นายกฤษฎา ศังขมณ ี

• กรรมการ 

• กรรมการการลงทุน 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 30 พ.ย. 2560  
 
 

57 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประวัติการอบรม 

- Director Certification Program (DCP) 
281/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (วบส.) รุ ่นที ่ 2/2018 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

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

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

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

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

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

• 29 ธ.ค. 2554 – 16 ต.ค. 2555    ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4 การประปาส่วนภูมิภาค 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตรผู ้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (PEP) 1/2016 มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

- หล ั กส ู ตร  Leadership Succession Program 
(LSP) 1/2013 มูลนิธ ิสถาบันว ิจ ัยและพ ัฒนา
องค์กรภาครัฐ 

- การบริหารจ ัดการน้ำแบบบูรณาการสำหรับ
ผู ้บร ิหารระดับสูง ร ุ ่นที ่  2/2555 สมาคมการ
ประปาแห่งประเทศไทย 

7. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร ์ 
เซอร์แวนเทส ริเวรา่ 

• กรรมการ 

• กรรมการการลงทุน 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 14 มี.ค. 2561 
 
 

58 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
เดอ ลา แซล ประเทศฟิลิปปินส์ 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส ประเทศฟิลิปปินส์ 

- วิทยาศาสตร์พฤติกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส ประเทศฟิลิปปินส์ 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ประวัติการอบรม 

-   Director Accreditation Program (DAP)  
    158/2019 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), สมาคม 
    ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 ไม่มี 
 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• 2561 – ปัจจุบัน   สมาชกิและกรรมการสถาบัน International Water Association (IWA) 

• 2558 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัตกิาร (COO),  

การปฏิบัตธิุรกิจใหม ่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. 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

• 2542 - 2558 กรรมการกลุ่มบริษัท, กลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาองค์กร Manila Water 

Company, Inc. 

8. นางสาวสมจิณณ ์พิลึก 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 
 
 

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

- Master of Engineering (Executive) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามยั) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการอบรม 

- Director Certification Program ( DCP) 
283/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 6  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรม
ทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง 

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 ไม่มี 

 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• 27 ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน      ผู้วา่การ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

• 26 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน      กรรมการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 

• 26 ธ.ค. 2560 – 27 ก.ย. 2561    กรรมการบริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด 

• 1 ต.ค. 2559 -  27 ก.ย. 2561      รองผู้ว่าการ (สายงานกิจการพิเศษ)  

      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• 5 มี.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2559      รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและสิ่งแวดล้อม)  

      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• 29 มิ.ย. 2555 – 5 มี.ค. 2556      ผู้ช่วยผู้วา่การ (สายงานทา่เรืออุตสาหกรรม)  

      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธ ิปไตยสำหรับนัก
บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ ่นที ่ 17 ว ิทยาลัย
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูง การบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง 
(ปศส.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า 

9. นายพิสิฐ  หงส์วณชิย์กุล 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 
ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 

 

61 -  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ว ิศวกรรมศาสตรบ ัณฑิต (ว ิศกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- Post Graduated Diploma (Sanitary 
Engineering), International Institute for 
Hydraulic and Environmental Engineering 
(IHE), Delft, the Netherlands 

ประวัติการอบรม 

- Director Certification Program (DCP) 
277/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- บัญชีการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้ 

- การบริหารจัดการน้ำเพือ่การอปุโภค-บริโภค 

- ทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
องค์กร 

- การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมนิ ITA 

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• 2561 –  30 ก.ย. 2562 รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2558           ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2552          ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2551          ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2548          ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2545          ผู้อำนวยการกอง (พ.ชั้น 9) การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2538          หัวหน้างาน 8 การประปาส่วนภูมิภาค 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

- ประชุมผู้จัดการประปาทั่วประเทศ 

- การประชุมชลประทานโลก 

- การจัดทำแผนบริหารควบคุมภายใน 

- เครือข่ายคณะทำงานลุ่มน้ำของ กปภ. 

- Regional workshop urban water service 

10. นายบำรุงศักดิ ์ ฉิ่งวังตะกอ 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 23 เม.ย. 2562  
 

56 - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต          
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
ประวัติการอบรม 

- ผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย รุ่น
ที่ 20 สถาบันดำรงราชานภุาพ สำนกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- บัญชีการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้ 

- ทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
องค์กร 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสนัติ
สุข สถาบันพระปกเกล้า 

- การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมนิ ITA 

- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

- ศึกษาดูงาน “ระบบผลิต-จ่ายน้ำประปาของ 
กปภ.” 

0.00000120212 ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• 2561 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2548 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค 

• 2543 หัวหน้างาน 8 การประปาส่วนภูมิภาค 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- เตรียมความพร้อม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างฯ 

11. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตร ี

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

• กรรมการตรวจสอบ 
ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562 

 

62 - วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 
- วิทยาลยัการทัพเรือ รุ่นที่ 34 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที ่52 
- โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 74 
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 
ประวัติการอบรม 

- หล ั กส ู ตรการเม ื องการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 
22 สถาบันพระปกเกล้า 

- Director Certification Program (DCP) 
221/2016 สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

• 2559 - พ.ค. 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

• 2559 – ก.ย. 2560  คณะกรรมการบริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

• 2559 – 2560 ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 

• 2558 – 2559 คณะกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 

• 2558 รองเสนาธิการทหารเรือ 

• 2557 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 

12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 

• กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ ่

• กรรมการการลงทุน 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 1 เม.ย. 2559 

 
 

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

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ประวัติการอบรม 

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

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

ไม่มี ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

• 2561 – ปัจจุบัน    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

• 2556 – 2558       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ครสิเตียนนี และนลีเส็น (ไทย) จำกดั
(มหาชน) 

• 2548 – 2549       กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 

• 2547 – 2548       กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย ์ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอ่ืน 

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

• 2558                             ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   

• 2558                             ประธานกรรมการ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ
และผู ้บร ิหารระดับสูงของรัฐว ิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 
61 ว ิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู ้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ ่นที ่ 10 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพัฒนา
มหานคร 

- การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตรกรรม 
(BRAIN) 1/2017 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  

• 2554 – 2557        กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

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

• 2552 – 2554        อุปนายก สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

• 2549 – 2552        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

1. นายเชิดชาย ปติิวัชรากุล 
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่   
มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประวัติการอบรม 

- ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ (TEPCoT) , สถาบันวิทยาการ
การค้า (2562) 

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

- Anti-Corruption: The Practical 
Guide, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (2017) 

- DSTART UP, ม.ศรีปทุม (2017) 

- การบริหารการตลาด สร้างภาพลักษณ์
และลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่สำหรับ
ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

- (Smart Marketing), มูลนิธิสถาบันวิจยั
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
(2558)  

- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 

ไม่มี ไม่มี มี.ค.62 – ปัจจุบัน 
 
 
 

ต.ค.58 – ก.พ.62 
 
 
 

ก.ย.56 –ต.ค.58 
 
 

มี.ค.53 – ก.ย.56 
 
 
 

ม.ค.52 – มี.ค.53 
 
 

ส.ค.51 – ม.ค.52 
 
 

พ.ย.50 – ม.ค.52 
 

รองกรรมการผ ู ้ อำนวยการใหญ่    
มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการ  บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแล
ก ิจการในเคร ือ )  และ  กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
ผู ้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการลูกค้า 
 
ผู ้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบ ัต ิการและ
บริการลูกค้า และรักษาการ กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 
 
รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจ.ยูนิ
เวอร์แซล ยูทีลิตีส์ 
 
ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ 
 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก 
 
 

- บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 

 
 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก 
 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก 

- บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก 
 

- บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
 

- บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
 

119 
 

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

Institute (Module 2), Berkeley 
USA. (2013) 

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

- Director Certification Program 
(DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (2010)   

- Executive Development Program 
(EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(2009) 

- การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
สำหรับผู้บริหารระดับสูง, สมาคมการ
ประปาแห่งประเทศไทย 

- Mini MBA, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2002) 

- Mini MIS, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(1997) 

 
พ.ย.44 –พ.ย.50 

 
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏบิัติการ
ฉะเชิงเทรา และรักษาการ
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏบิัติการระยอง 

 

- บมจ .  จ ั ดก า รและพ ัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

2. นางสาวจินดา มไหสวริยะ 
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
สายสนับสนุน 

57 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา
สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต 

ไม่มี ไม่มี มี.ค.62 – ปัจจุบัน 
 

ต.ค.60 – ก.พ.62 
 

ก.ค.58 - ก.ย.60 

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สาย
สนับสนุน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
สายสนับสนุน 
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 

 
 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากร
น้ำภาคตะวันออก 

 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
 

120 
 

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

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) 

- พื้นฐานเลขานุการบริษัท, สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (2561) 

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

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

- การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำการบริหาร
สายงานสนับสนุน, Ideal Forum 
(2560)   

- นักบริหารทีมงานยุคใหม่, GRID (2559)  

 
ก.พ.58– มิ.ย.58 

 
2554 - 2558 
2552 - 2554 
2549 – 2552 

 
2547 - 2549 

 
รักษาการผู้อำนวยการ 
ฝ่ายอำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการ 
ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสด ุ
ฝ่ายอำนวยการ 
 

 
 
 

บมจ. จัดการและพัฒนา 
         ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

- การบร ิหารจ ัดการธ ุรก ิจสม ัยใหม่  
(2558) 

- Train the Trainer 

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

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

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

- Executive Development Program 
(EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(2011) 

3. นายชรินทร ์โซน่ี 
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 

39 - Master of Commerce (Finance and 
International Business), 

The University of Sydney 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาค

ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ประวัติการอบรม 

ไม่มี ไม่มี มี.ค.62 – ปัจจุบัน 
 

ต.ค.60 - ก.พ.62 
 

มิ.ย.60 - ก.ย.60 
 
 

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกล
ยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สาย
พัฒนาธุรกิจ 
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์ 
และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก 
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

- Storytelling for Innovative Leader 
(2019) 

- Business revolution and 
Innovation Network (Brain), สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2019) 

- Director Certificate Program 
(DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (2017) 

- ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ, สถาบัน
น้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (2560)  

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

มิ.ย.56 - ธ.ค.59 
ส.ค.53 - มิ.ย.58 
2548 – 2553 

 
2546 - 2548 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 
ประธานเจา้หน้าที่บรหิารการเงิน  
รองประธานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์
  
ผู้ช่วยประธานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

บริษัท แลม วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด 
บริษัท เฟล็คซ์มีเดีย จำกัด 
บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

4. นายบดินทร์ อุดล 
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สาย
ปฏิบัติการ 

50 -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิต
บริหารธ ุรก ิจ ศศินทร์ จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ
ส ิ ่ งแวดล ้อม มหาว ิทยาล ัยฮ ูสตัน 
สหรัฐอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม 

- ผู้บริหารการให้เอกชนรว่มลงทุนใน
กิจการของรัฐ (PEP), มูลนิธิสถาบันวจิัย

ไม่มี ไม่มี มี.ค. 62 – ปัจจุบัน 
 
ต.ค.60 – ก.พ.62 
 
2559-2560 
 
2557 – 2559 
 
 
2544 – 2557 
 

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ ่
สายปฏบิัติการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
สายปฏบิัติการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส  
 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายธุรกจิ จีเอ็มเอ็มวัน ดจิิตัล ทีวี 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
 

 
  บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ 
  ภาคตะวันออก 
 
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์  จำกัด 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด 
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ 
(UBA) จำกัด 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
(2562)   

- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั ่งยืนสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง, สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพ.ร. 
(2562) 

- Executive Development Program 
(EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(2019) 

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

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

- Emergency Response Planning 
(2018)  

- คณะกรรมการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย (2561)  

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 
(2561)  

2539 – 2544 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด 
(มหาชน) 

5. นายสมบัต ิอยู่สามารถ 
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ ่
สายการเงินและบัญชี 

49 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี มี.ค.62 – ปัจจุบัน 
 
 

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ ่
สายการเงินและบัญชี 

- บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก  
-บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
   ประวัติการอบรม 
-   Director Certificate Program 

(DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) (2019) 

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

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

-  ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ, สถาบัน
น้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (2560) 

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

- Chief Financial Officer Certification 
Program (CFO), สภาวิชาชพีบัญชี 
(2012) 

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

 
 
 
ต.ค.60 - ก.พ.62 

 
 
 

ส.ค.60 - ก.ย.60 
 
 

2558 – 2560 
2554 – 2558 
2552 – 2554 

 
2552 – 2552 

 
2552 – 2554 

 
2550 – 2552 

 
2548 – 2550 

 
2546 – 2548 

และรองกรรมการผู้จัดการสายบรหิาร 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
สายการเงินและบัญชี 
และรองกรรมการผู้จัดการสายบรหิาร 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์  
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 
และรองกรรมการผู้จัดการสายบรหิาร 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร  
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญช ี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝา่ยการเงินและ
บัญชี 
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย
การเงินและบัญช ี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(Secondment –UU) 
ผู้จัดการแผนกบญัชี ฝ่ายการเงินและ
บัญชี 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน 
(Secondment –GWS) 

 
 
-บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก 
-บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
-บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 
 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

- Executive Development Program 
(EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(2010) 

ผู้จัดการแผนกงบประมาณและ
การเงิน 

6. นางน้ำฝน  รัษฎานุกูล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
และเลขานุการบริษัท 

57 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการ
ปกครอง) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
- M.A. สาขาบริหารรัฐกิจ Glasgow 
College of Technology, UK  
- Certificate in Computer 
Programming and Information 
Processing, London school, UK 
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
- Corporate Governance for 
Executive (CGE), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (2019) 
- Ethical Leadership Program (ELP), 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) (2019) 
- นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม" (นมธ.), สมาคมธรรมศาสตร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์(2019) 

20,000 หุ้น ไม่มี มี.ค.62 – ปัจจุบัน 
 
ม.ค.62 - ก.พ.62 
 
พ.ค. 61 - ธ.ค.61 
 
ต.ค.60 - เม.ย.61 
 
 
ก.ค.59 - ก.ย.60 
ก.พ.58 - มิ.ย.58 
 
2550 – 2558 
 
 
2547 – 2550 
 
2544 – 2547 
มี.ค.44 - ต.ค.44 
 
2538 - 2544 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัท สำนักกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ ่
ผู้อำนวยการอาวโุส สำนกักรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ ่
ผู้อำนวยการอาวโุส ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร และรักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์ 
ผู้อำนวยการอาวโุส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ผู้อำนวยการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
ผู้อำนวยการอาวโุส สำนกักรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ ่และเลขานกุาร
บริษัท 
ผู้อำนวยการอาวโุส สำนกัตรวจสอบ 
และเลขานุการบริษัท 
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ 
ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ ่

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.), กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2561) 
- The 4 Essential Roles of 
Leadership, PacRim (2018)  
- นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและ
สังคมอย่างยั่งยืน, สถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนกังาน 
ก.พ.ร (2560) 
- ASEAN/Thailand M&A Legal, Tax & 
Business Strategies (2016) 
- นักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.), สำนกังานศาลปกครอง 
- การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี เพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืนสำหรับนกับริหาร
ระดับสูง, สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 
- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute (Module 2), Berkeley USA. 
(2013) 
- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 

 
                                             
                     

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ 
 



      บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)     เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

Institute (Module 1), Berkeley USA. 
(2012) 
- Senior Executive Program (SEP), 
Sasin (2011) 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.), สถาบัน
พระปกเกล้า 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.), 
สถาบันพระปกเกล้า 
- Director Certification Program 
(DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) (2000) 

7. นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
สำนักตรวจสอบ 

56 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ประวัติการอบรม 
- Board Reporting Program (BRP), 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) (2017) 

600,000 หุ้น ไม่มี 2560 – ปัจจุบัน 
 

2558 – 2560 
 

2552 – 2558 
2550 - 2551 

 
2547 - 2550 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่   
สำนักตรวจสอบ 
ผู้อำนวยการอาวโุสฝ่ายการเงินและ
บัญชี 
ผู้อำนวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ 
ผู้อำนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน และ
บัญชี 
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน 
และทรัพยากรบุคคล 

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก 
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 
EASTW ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

- Strategic CFO in Capital Markets 
Program, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (2015)  
- Director Certification Program 
(DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) (2014)  
- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute (Module 2), Berkeley USA. 
(2013) 
- Leadership Development 
Workshop by Executive Coaching 
Institute (Module 1), Berkeley USA. 
(2012)  
- Audit Committee Program (ACP), 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) (2009)  
- Executive Development Program 
(EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับ
น ักบร ิหารระด ับส ูง (ปศส.) , สถาบัน
พระปกเกล้า 
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รายช่ือคณะกรรมการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เผ่าจินดา 
บุนนาค 
วัฒนสุข 
ปัทมะสุนทร 
ธนไทยภักดี 

6. พลตำรวจโทวีระยุทธ สิทธิมาลิก  
7. พลตำรวจตรีปราโมช 
8. นายชนินทร์ 
9. นายจิรายุทธ        
10. นายเชิดชาย 
11. นายสมบัติ    
  

ปทุมวงศ์ 
ทินนโชติ 
รุ่งศรีทอง 
ปิติวัชรากุล 
อยู่สามารถ 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

ตามโครงสร้างของบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม และความเข้าใจในกิจกรรม
และการดำเนินงานของบริษัท และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณา
ความดีความชอบของหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีประวัติดังนี้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
ชื่อ-สกลุ นางธิดารัชต์  ไกรประสิทธ์ิ 

อาย ุ 56 ปี 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ 

คุณวุฒิทางการศึกษา • บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

• บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วุฒิบัตร • ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

การอบรมหลักสูตร

สำคัญ 
• Board Reporting Program (BRP 23/2017) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 

• หลักสตูร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5 

ประสบการณ์ทำงาน   บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

  2560 - ปัจจุบัน                      ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ 

  2558 - 2560                         ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญช ี

  2552 - 2558                         ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ  

  2550 - 2551                         ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี 

  2547 - 2550                         ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล 
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หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคือ นางน้ำฝน รัษฎานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
และเลขานุการบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติในเอกสารแนบ 1 ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้
บริษัท ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัท เช่น เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
ชื่อ-สกลุ นางน้ำฝน รัษฎานุกลู 

อาย ุ 57 ปี 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

• M.A. สาขาบริหารรัฐกิจ Glasgow College of Technology, UK 

• Certificate in Computer Programming and Information Processing, London school, UK 

• รัฐศาสตรบณัฑิต (บรหิารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตร

สำคัญในปี 2562 
• Corporate Governance for Executive 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Ethical Leadership Program (ELP) 2019 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ทำงาน บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน       ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท 

2561 - พ.ค. 2561          ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

2560 - พ.ค. 2561          ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

                                 และรกัษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ 

2558 – 2560                ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 

ก.พ. - ก.ค. 2558            ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

2550 – 2558                ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

                                 และเลขานุการบริษัท 

2547 – 2550                ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท 

2544 – 2547                ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ 

มี.ค. 2544 - ต.ค. 2544    ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

2538 – 2544                ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ 

 



-ไม่มี- 



-ไม่มี- 
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