
การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  

ประจาํปี 2554 

วนัพฤหัสบดทีี ่29 มนีาคม 2555 



 

    1.  เห็นด้วย      2. ไม่เห็นด้วย    3. งดออกเสียง 

    หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น  (One Share One Vote)  

    แบ่งคะแนนเสียงลงคะแนนไม่ได้ 

    มตทิี่ประชุมในกรณปีกต ิใช้คะแนนเสียงข้างมาก 

  

 

  การออกเสียงลงคะแนน 



การลงคะแนนเสียง  

มาประชุมด้วยตนเอง :  

ผู้ถอืหุ้นจะได้บตัรลงคะแนนจากจุดลงทะเบยีน 

ประธานเสนอให้พจิารณาในแต่ละระเบยีบวาระ และสอบถาม 

ผู้ถอืหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือมคีวามเห็นอืน่  

     หรืองดออกเสียง ให้ยกมอืขึน้ 

 เจ้าหน้าทีจ่ะรับบตัรลงคะแนนที ่

หากไม่ยกมอืเรียกเกบ็บัตรถอืว่ามมีตติามทีป่ระธานเสนอให้ที่

ประชุมลงมต ิ

งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย 



การลงคะแนนเสียง  

ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม :  

               ผู้ถอืหุ้นจะได้บัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบยีน 

กรณผู้ีมอบฉันทะไม่ได้แสดงความประสงค์การออกเสียง : 

ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้พจิารณาและลงมตไิด้ 

กรณผู้ีมอบฉันทะแสดงความประสงค์ไว้แล้ว : บนัทกึการออก

เสียงตามทีบ่นัทกึในระบบคอมพวิเตอร์เมือ่ลงทะเบยีน  

ผู้รับมอบฉันทะ 1 คนเท่าน้ันมสิีทธิเข้าประชุม 



 ยกเว้นระเบียบวาระที ่8      “เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ”  
 

1. ต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ   

2. ลงคะแนนเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. เกบ็และรวบรวมบัตรลงคะแนนใบเดยีวคร้ังเดยีว 

กรณบีัตรลงคะแนนเป็นโมฆะ 

1. บัตรลงคะแนนชํารุดจนวนิิจฉัยไม่ได้ว่าประสงค์ลงคะแนนอย่างไร 

2. บริษทัฯ ตรวจสอบภายหลงัพบว่าผู้รับมอบฉันทะเปลีย่นแปลงการ

ลงคะแนนในบัตรไม่ตรงตามความประสงค์ผู้มอบฉันทะ 

งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 



 TSD ตรวจนับคะแนนแต่ละระเบียบวาระ และสรุปผลคะแนนให้ทราบ

เมือ่จบระเบียบวาระ และบริษทั จะสรุปผลคะแนน และเปิดเผยทาง 

Website และแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นับคะแนนเฉพาะผู้ถอืหุ้นทีล่งคะแนน                       และ 

หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดทีเ่ข้าร่วมประชุม    ทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็น

คะแนนเสียงทีเ่ห็นด้วย 

งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย 

การนับและประกาศผลคะแนน 



1. สํานักงานที่

ปรึกษากฎหมาย 
2. ผู้แทนบริษทั 

3. ผู้ถอืหุ้น 

   ในทีป่ระชุม 

อาสาสมคัรสังเกตการณ์นับคะแนน 



      การสอบถามรายละเอยีด/ข้อคดิเห็น 

ผู้ถอืหุ้นยกมอื  

            ประธานอนุญาต 

     แจ้งช่ือ-นามสกลุ  
       แจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถอืหุ้น หรือ รับมอบฉันทะ 

               สอบถามรายละเอยีด 



เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 1 



  1. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ

ระเบยีบวาระ/รายช่ือกรรมการล่วงหน้า  

(ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท) 
 

ไม่มีผู้ใดเสนอระเบยีบวาระ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรง 
 

ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่บริษัท ประกาศในเวบ็ไซต์ 



  2. คะแนนด้านธรรมมาภบิาล 

ที่ได้รับในปี 2554 

 ผลการประเมนิการจดัประชุมผู้ถอืหุ้น (AGM) ได้รับ
คะแนน 99.25 คะแนน อยู่ในระดบั “ดเียี่ยม” 

 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจดทะเบยีน
โดย (IOD) ได้คะแนนเฉล่ีย 94 % อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลศิ” 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 2 

รับทราบ 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

ประจาํปี 2553 
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Presentation Notes
ประวัติคุณรังสรรค์



 
 
 

www.set.or.th หัวข้อข่าวบริษทั 

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


2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 3 

รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษทั 

เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ประจาํปี 2554 

Presenter
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ปริมาณนํา้จาํหน่ายในระบบ 

ประเภท 
ปริมาณนํา้ (ล้าน ลบ.ม.) 

ปี 2554 

1.   การจําหน่ายนํา้ดบิ 261.55 

2.   การให้บริการนํา้ประปา 73.98 

รวม 335.53 



รายได้ 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

1. รายได้รวม 3,310.04 2,775.08 

2. รายจ่ายในการดาํเนินการรวม 1,798.84 1,430.35 

3. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ      78.48 52.42 

4. ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 424.69 383.60 

5. กาํไรสุทธิ 1,008.02 908.70 

6. หักกาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบ.ย่อย 0.47       - 

7.กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,007.55 908.70 

ผลการดาํเนินงาน 





โครงการพฒันาแหลงน้าํที่มีศกัยภาพ 

โครงข่ายท่อปัจจบุนั 

โครงข่ายท่อท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ท่อส่งน้ําของกรมชลประทาน (แล้วเสรจ็)  

ท่อส่งน้ําของ RID (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

 

สระสํารองนํา
ดบิฉะเชงิเทรา 

สระสํารองนํา้
ดบิสํานกับก 

อ่างฯคลองใหญ่ 

อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯดอกกราย 

อ่างฯประแสร ์

แมนํ่า้บางปะกง 

แมนํ่า้บางปะกง 

แหลง่นํา้สยาม/
อตุสาหกรรมนํา้ไทย 

แมนํ่า้ระยอง 

นํา้ Reuse 

ทบัมา 54 

อา่ง+ระบบ 
อ.แกลง  

บางพระ 54 
คลองกิว่ 

หนองตาํลงึ 

โครงการพฒันาแหลงน้าํ ปรมิาณน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ลบ.ม.) 

โครงการปจจบุัน 

1.สถานีสูบน้าํอางฯบางพระ (อยูระหวางดําเนนิการ) - - 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําอืน่ๆ 

2.สระเก็บน้ําดิบทับมา (อยูระหวางดําเนนิการ) 32.5 7.40 

3.โครงการสงน้าํจากระบบบําบัดน้ําเสียพทัยา*(Reuse) 10.5 8.56 

4. โครงการพฒันาแหลงน้ําและระบบสูบน้าํ อ.แกลง 63.0 11.50 

รวม 2+3+4 106.0 
5. สระเก็บกกัน้าํแหงใหมบริเวณ ต.คลองกิ่ว** 7.2 8.55 

6. สระเก็บกกัน้าํแหงใหมบริเวณ ต.หนองตําลึง 10.0 11.95 

การศกึษาทบทวนแผนหลกั 
การพฒันาแหลงน้าํและ 

แผนหลักการปรบัปรงุระบบทอสงน้าํ
ในพืน้ที่ภาคตะวนัออก 

เพื่อรองรับความตองการใชน้ํา
ระยะเวลา 10 ปขางหนา 

งานเพิม่ศักยภาพแหล่งนํา้ 



โครงข่ายท่อปัจจบุนั 

โครงข่ายท่อท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ท่อส่งน้ําของกรมชลประทาน (แล้วเสรจ็)  

ท่อส่งน้ําของ RID (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

 

สระสํารองนํา
ดบิฉะเชงิเทรา 

สระสํารองนํา้
ดบิสํานกับก 

อ่างฯคลองใหญ่ 

อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯดอกกราย 

อ่างฯประแสร ์

แมนํ่า้บางปะกง 

แมนํ่า้บางปะกง 

แหลง่นํา้สยาม/
อตุสาหกรรมนํา้ไทย 

แมนํ่า้ระยอง 

อางเกบ็น้าํดอกกรายเพิ่มขึน้จาก  
96.2 ลาน ลบ.ม.ตอป เปน  
116 ลาน ลบ.ม.ตอป 

อางเกบ็น้าํหนองปลาไหลเพิม่ขึน้จาก  
66 ลาน ลบ.ม.ตอป เปน  
120 ลาน ลบ.ม.ตอป 

ไดรบัการจัดสรรน้าํโดยกรมชลประทาน 

งานเพิม่ศักยภาพแหล่งนํา้ 
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งานเพิม่ศักยภาพแหล่งนํา้ 

การพฒันาสระเกบ็น้าํดิบคลองทับมา 

โครงการวางทอสงน้าํจากคลอง
ประแสรบรเิวณ อ.แกลง 



งานเพิม่ศักยภาพระบบส่งนํา้ 

งานก่อสรา้งวางท่อแยกจ่ายนํา้ดบิโรง
กรองนํา้บางละมุงและกอ่สรา้งสถานสีูบ
นํ ้า เ พิ่ม แ ร ง ด ัน  บ ร ิเ ว ณ อ่า ง เ ก็ บ นํ ้า    
หนองคอ้ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน
การส่งนํ ้าในพื้นที่แหลมฉบงั-พทัยา     
ไดอ้กี  30 ลา้น ลบ.ม.ตอ่ปี 



งานเพิม่ศักยภาพระบบส่งนํา้ 

 งานปรบัปรงุสถานสีบูนํา้ดอกกราย 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพการสบูนํา้จาก
เดมิ 98 ลา้น ลบ.ม.ตอ่ปี เป็น 127 
ลา้น ลบ.ม.ตอ่ปี  

 งานปรบัปรงุสถานสีบูนํา้มาบตาพดุ 
เพือ่รองรบัความตอ้งการใชนํ้า้ใน
พืน้ทีส่ตัหบีทีเ่พ ิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 



งานเพิม่ศักยภาพระบบส่งนํา้ 

งานก่อสรา้งวางท่อส่งนํา้หนองปลาไหล-
มาบตาพุด  เส้นที่ 3 เมื่อแล้ว เส ร็จจะ
สามารถรองรบัการขยายตวัของการใชนํ้า้
ในพืน้ทีม่าบตาพุด-สตัหบี ไดไ้มน่อ้ยกวา่ปี
ละ 105 ลา้น ลบ.ม.  



งานเพิม่ศักยภาพของการบริหารจดัการนํา้ 



งานเพิม่ศักยภาพของการบริหารจดัการนํา้ 

Control Center 



งานเพิม่ศักยภาพของการบริหารจดัการนํา้ 

Control Center 



งานเพิม่ศักยภาพของการบริหารจัดการนํา้ 
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ด้านพฒันาธุรกจิ 



ด้านพฒันาธุรกจิ 



ด้านพฒันาธุรกจิ 





หลักการและเหตุผล  

& ชมุชน 

A B 

D C 

ความสมัพนัธก์บัชุมชน 

กิจกรรม CSR ตรงกบั

ความสนใจของชุมชน 

ความเขา้ใจผิดในธรุกิจ

ของบริษทั 

ขาดขอ้มลูข่าวสารท่ี

ถกูตอ้ง 



Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

กิจกรรม CSR  4  ด้าน  

กิ จ ก ร รมด ้า น น้ํา แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล ้อ ม  

พัฒน า ชุ มชน  

    

ส่ ง เ ส ริ ม ศ าสน า -กีฬ า - วัฒน ธ ร รม  

34.69 

MB 
พัฒน า เ ย า ว ชน  21% 

25% 

5% 

49% 



Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

ด้าน  “ น้ําและ ส่ิ งแวดล้อม ”  

ฝนหลวง 

ปลูกตน้ไม ้- ป่าชายเลน 



Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

ด้าน  “ น้ําและ ส่ิ งแวดล้อม ”  

ปล่อยพนัธุส์ตัวน้ํ์า 

109 ปี กรมชลประทาน 



Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

 กิจกรรมพิ เศษ   

ช่ วย เห ลือ ผู้ป ร ะสบ อุทกภัย  

ยา้ยป๊ัมสบูน้ําช่วยดนัน้ําออกสู่ทะเล 

แพ็คถงุยงัชีพผูป้ระสบภยั  

จ.ฉะเชิงเทรา 

สนบัสนุนน้ําด่ืมสะอาด 

บริจาคตูน้ํ้าใหศู้นยพ์กัพิงผูป้ระสบภยั 



Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

ด้าน  “พัฒนา ชุมชน ”  

อบรมอาชีพชุมชน 

เพ่ือนเย่ียมเพ่ือน (คนพิการ) 

อบรมและปรบัปรงุระบบประปาชุมชน 



Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

ด้าน  “พัฒนาเยาวชน ”  

ค่ายเยาวชนผูนํ้าดา้นน้ํา และมอบทุน 

อบจ. อีสท ์วอเตอร ์อคาเดม่ี 2011 

SIFE 

ประกวดนวตักรรม 3R 



Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

ด้าน  “ ส่ ง เ ส ริ ม กีฬ า  ศ าสนา  วัฒนธร รมและปร ะ เพ ณี ”  

31 พ.ค. 54 ชุมชนหนองค้อ

4

23 ก.ย. 54 ส่ือท้องถิ่นระยอง

9

ทอดกฐิน 

กีฬาเช่ือมสมัพนัธ ์หน่วยงาน

ราชการทอ้งถ่ิน 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 4 

พจิารณาแก้ไขข้อบังคบับริษทั 

ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59 

Presenter
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วตัถุประสงค์ และเหตุผล 

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานการบญัชี ที่มี

การปรับปรุง/แก้ไข   
 

เร่ืองการนําเสนองบการเงนิได้เปล่ียนช่ือเรียก  

“งบดุล” (Balance Sheet) เป็น “งบแสดงฐานะการเงนิ”  

(Statement of Financial Position)  
 

ดงันัน้ จงึมีความจาํเป็นต้องเปล่ียนแปลงถ้อยคาํ จากคาํ

ว่า “งบดุล” เป็น “งบแสดงฐานะการเงนิ” ในข้อบงัคับ

ของบริษัท จาํนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 40, 52, 53, 54,

และ 59 รวมจาํนวน  6 แห่ง 
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ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน) 
 

เสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 40  กิจการอันที่ ประชุมสามัญประจําปีพึง

กระทาํมีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ 

เก่ียวกับกิจการที่บริษัทได้ดําเนินการ

ไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดุล  
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกาํไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กจิการอ่ืนๆ 

ข้อ 40 กิจการอันที่ ประชุมสามัญประจําปีพึง

กระทาํมีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ 

เก่ียวกับกิจการที่บริษัทได้ดําเนินการ

ไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงนิ  
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกาํไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กจิการอ่ืนๆ 

ข้อ 52  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล 

และบัญชีกําไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหน่ึง

ครั้งทุกรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปี

ในทางบญัชีเงนิของบริษัท 

ข้อ 52  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบ

แสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไร

ขาดทุน อย่างน้อยที่ สุดหน่ึงครัง้ทุกรอบ

สิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชี

เงนิของบริษัท 
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ข้อบังคับบริษัท (ปัจจุบัน) 
 

เสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 53   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทาํงบดุล และ

บัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปี

บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

การประชุมสามัญประจําปีเพื่ อพิจารณา

อนุ มัติ งบ ดุล  และบัญชีกํ า ไรขาดทุน นี ้

คณะกรรมการ ต้องจั ด ใ ห้ ผู้ สอบบัญ ชี

ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 53  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบแสดง

ฐานะการเงนิ และบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วัน

สิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่

ประ ชุม ผู้ถื อหุ้ น ในการประ ชุมสา มัญ

ประจาํปีเพื่อพจิารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะ

การเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้องจัดใ ห้ ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบให้ เส ร็จ ก่อนนําเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถอืหุ้น 
ข้อ 54  คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ

ประจาํปี 
(1) สําเนางบดุล  และบัญชีกําไรขาดทุนที่

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ

รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ

บัญชี 
(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ และ

เอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ข้อ 54   คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดังต่อไป นี ้

ให้ ผู้ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

สามัญประจาํปี 
(1) สําเนางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชี

กาํไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผู้สอบบัญชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และ

เอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 
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ข้อบงัคับบริษัท (ปัจจุบนั) 
 

เสนอขอแก้ไขข้อบงัคับบริษัท 

ข้อ 59  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ทุกครั้งที่ มีการพิจารณางบดุล 

บัญชีกําไรขาดทุน และปัญหา

เก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จง

การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้ น 

และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และ

เอกสารของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นจะพึง

ได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นัน้

แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
 

ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ทุกครั้งที่ มีการพิจารณางบแสดง

ฐานะการ เงิน  และบัญชีกํ า ไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชี

ข อ ง บ ริ ษั ท  เ พื่ อ ชี ้ แ จ ง ก า ร

ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้

บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสาร

ของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับใน

การประชุม ผู้ถือหุ้ นค รั้ง นั ้นแก่

ผู้สอบบญัชีด้วย 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 5 

พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะ

การเงนิและผลกาํไรขาดทุน

ประจาํปี 2554 

Presenter
Presentation Notes
ประวัติคุณรังสรรค์



47 

     งบแสดงฐานะการเงนิ และผลกาํไรขาดทุน 

รายการ งบรวม งบเฉพาะ 

สินทรัพย์รวม 10,784.47 9,678.93 

หนีสิ้นรวม         3,848.27 3,175.84 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,936.20 6,503.09 

กาํไรสุทธิ   1,008.02 908.70 

หน่วย : ล้านบาท 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 6 

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ

บริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจาํปี 2555 

Presenter
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บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด (PWC) เป็นสาํนักงาน
สอบบัญชี แต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบัญชี 
 

นายวเิชียร กิง่มนตรี                เลขทะเบยีน 3977  

นายสุดวณิ ปัญญาวงศ์ขนัต ิ   เลขทะเบยีน 3534   

นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ         เลขทะเบยีน 4174  
 

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทาํการ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษัท  

ปี 2555 
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อนุมัตค่ิาธรรมเนียมการสอบบญัชี เฉพาะบริษัท 890,000 บาท 

รวมทัง้กลุ่มบริษัท แล้วเป็นเงนิ 2,185,000 บาท  

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) 

 

ประเภทค่าตอบแทน ประจาํปี 2555  

(ปีที่เสนอ) 

ประจาํปี 2554  เปล่ียนแปลง เพิ่ม / (ลด) 

 จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

บญัชีบริษัท 

890,000   940,000 (50,000) (5.32) 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

บญัชีของบริษัทย่อย 

1,295,000 1,360,000 (65,000) (4.78) 

รวม 2,185,000 2,300,000 (115,000) (5.00) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไม่เกนิร้อยละ 2 

ของค่าธรรมเนียม

การสอบบญัชี 

ไม่เกนิร้อยละ 2 

ของค่าธรรมเนียม

การสอบบญัชี 

- - 

หน่วย:บาท 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 7 

พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร

ประจาํปี และจ่ายเงนิปันผล 
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การจัดสรรเงนิกาํไรเพือ่ตั้งเป็นเงนิสํารอง 

จดัสรรเงนิกาํไร            ตัง้เป็นเงนิสาํรองตัง้แต่  

      30 กันยายน 2549       จาํนวน 166.50 ลบ.   

                            ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว 

       (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน) 

ทุนจดทะเบียนบริษทั           1,663.73 ลบ. 

ต้องจัดสรร   >  166.37 ลบ.   



 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย ปี 2554   
(1 ม.ค. -31 ธ.ค.54) 

ปี  2553                     
(1 ม.ค.-31 ธ.ค.53) 

1. กาํไรสุทธิ   ล้านบาท 1,008.02 908.74 

2. ทนุสาํรองตามกฎหมาย  ล้านบาท - - 

3. กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน บาท / หุ้น 0.61 0.55* 

4. รวมเงนิปันผลจ่ายประจาํปีต่อหุ้น บาท / หุ้น 0.42 0.38 

4.1 เงนิปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดอืนแรก    0.12** 0.13 

4.2 เงนิปันผลงวด 6 เดอืนหลัง  0.30  0.25 

5. รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้  ล้านบาท 698.77 632.22 

6. จาํนวนหุ้น หุ้น 

6.1 จาํนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล 1,663,725,149 1,663,725,149 

6.2 จาํนวนหุ้นที่จ่ายเงนิปันผลประจาํปี 1,663,725,149 1,663,725,149 

7. อัตราการจ่ายเงนิปันผล % 68.85 69.09 

       รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 

หมายเหตุ * กาํไรต่อหุ้นพืน้ฐานประจาํปี 2553 ได้รวมกาํไรสุทธิจาํนวน 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรายการพเิศษ จากกาํไรจากการ

จาํหน่ายทรัพย์สินโครงการก่อสร้างวางท่อส่งนํา้จากอ่างเกบ็นํา้ประแสร์ – อ่างเกบ็นํา้คลองใหญ่ แก่กรมชลประทาน  

** ตามมตคิณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครัง้ที่ 10/2554 (วันที่ 22 สิงหาคม 2554) จากผลการดาํเนินงาน 1 มกราคม - 

30 มิถุนายน 2554 บริษัทจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2554 
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การจัดสรรเงนิกาํไรเพือ่ตั้งเป็นสํารอง : จัดสรรครบถ้วนแล้ว  

การจ่ายเงนิปันผล :  
1. เงนิปันผลระหว่างกาล (ผลการดาํเนินงานสิน้สุด 30 ม.ิย.54) 

คกก.บริษัทอนุมัต ิเม่ือ 22 ส.ค.54 จ่ายแล้วอัตรา 0.12 บ./หุ้น 

เม่ือ 20 ก.ย.54 

2. เงนิปันผล 6 เดอืนหลังของปี 54 อัตรา 0.30 บ./หุ้น 

กาํหนดช่ือผู้มีสทิธิรับเงนิปันผล 10 เม.ย.55 และรวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) โดยปิดสมุด

ทะเบยีนและพกัการโอนหุ้น 11 เม.ย. 55   

กาํหนดจ่ายเงนิปันผล 24 เม.ย.55 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 8 

พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทน

กรรมการทีอ่อกตามวาระ 

Presenter
Presentation Notes
ประวัติคุณรังสรรค์
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กรรมการทีอ่อกตามวาระ 

                        1. นายชาญชัย  สุนทรมฏัฐ์ 
 

                                       2. นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ 
 

               

            3. นางอรุณ ี  อคัรประเสริฐกลุ 
 

 

 

                                  4. นางมณฑา   ประณุทนรพาล 

                                     (ลาออก เมือ่วนัที ่11 ม.ค.55) 

 



  ไม่มผู้ีถอืหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพือ่ดาํรง

ตาํแหน่งกรรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์บริษทั 
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                        1. นายชาญชัย  สุนทรมฏัฐ์ 
 

                                       2. นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ 
 

               

            3. นางอรุณ ี  อคัรประเสริฐกลุ 
 

 

 

                                          4. นางนํา้ฝน   รัษฎานุกลู 

                            (แทนนางมณฑา  ประณุทนรพาล) 
 

กรรมการ  



อายุ  : 64  ปี 

ตําแหน่ง  : กรรมการ (กรรมการอสิระ) 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University U.S.A. 

   : ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : Director Certification Program (DCP 155/2012)  

ประสบการณ์  :  

ต.ค.54 - ปัจจุบัน        ประธานคณะกรรมการ  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก  

เม.ย.53 - ต.ค.54 กรรมการ  ธนาคารออมสิน 

2548  -  2550 อธิบดกีรมการปกครอง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่           : ไม่ม ี

ตําแหน่งอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  : ไม่ม ี

การดาํรงตําแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษทั   : ไม่มี 

การถอืหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด :  ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2554  (11 ต.ค. - ธ.ค.54)   :  3/3  คร้ัง 

1. นายชาญชัย  สุนทรมฏัฐ์ 



1. นายชาญชัย  สุนทรมฏัฐ์ 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามที่บริษัทกาํหนดไว้  มีภาวะผู้นํา รอบรู้ในธุรกิจและเป็นอิสระ

จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร รวมทัง้ได้อุทิศเวลาให้กับการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท และมีความเช่ียวชาญในงานที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของกลุ่มบริษัท  
 

ตลอดเวลาที่ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง

เหมาะสม  โดยควบคุมการประชุมให้ดาํเนินไปอย่างราบร่ืน  สร้างความชัดเจนในการ

วางขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร วางกรอบและ

ติดตามดูแลการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  โดยเข้าร่วมประชุม

อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ได้ปฏบิตัหิน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอย่างเหมาะสม   
 

ดังนัน้ การได้รับเลือกตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะสร้างความต่อเน่ือง

ในการบริหารกจิการของบริษัท 



อายุ  : 61  ปี 

ตาํแหน่ง  : กรรมการ  

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท : พฒันบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

   : ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : Director Certification Program (DCP 97/2008)  

   : Role of the Chairman Program  (RCP 15/2008) 

ประสบการณ์  :  

ต.ค.54 - ปัจจุบัน        ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน / กรรมการบริหารความเส่ียง   

  บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก  

2552  -  2553  กรรมการ  บจ. เอ.ท.ีซี.โมบาย 

2551  -  2553 ปลดักระทรวงแรงงาน 

2550  -  2551  อธิบดกีรมโยธาธิการและผงัเมือง  กระทรวงมหาดไทย 

กรรมการ  การประปาส่วนภูมภิาค 

2549  -  2550 รองปลดักระทรวงมหาดไทย 

  ประธานคณะกรรมการ  การประปานครหลวง 

2548  -  2549  ผู้ว่าราชการจังหวดัพระนครศรีอยธุยา  สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

2543  -  2548 ผู้ว่าราชการจังหวดัสระแก้ว  สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

2. นายสมชาย   ชุ่มรัตน์ 



ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่           : ไม่มี 

ตาํแหน่งอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)  : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษทั  : ไม่มี 

การถอืหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :  ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2554  (11 ต.ค. - ธ.ค.54) :  3/3  คร้ัง 

2. นายสมชาย   ชุ่มรัตน์ 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา 
มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกําหนดไว้  มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ตลอดเวลาที่ดาํรง

ตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้กํากับดูแลกิจการของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การลงทุนด้านการเงนิ 

และสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 

นอกจากนัน้แล้วในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้กํากับดูแล ทบทวนนโยบายและแผนบริหาร

ความเส่ียง รวมทัง้ให้ข้อแนะนําที่ เป็นประโยชน์ เพื่อให้ม่ันใจว่าได้นํานโยบายไปปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

ดังนัน้ การได้รับเลือกตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร

กจิการของบริษัท 



อายุ  : 62  ปี 

ตาํแหน่ง  : กรรมการ (กรรมการอสิระ) 

คุณวุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท : บริหารธุรกจิ  คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   : ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ     : Director Certification Program (DCP 155/2012)   

 : Audit Committee Program (ACP 38/2012) 

: Monitoring Fraud Risk Management (MFM 7/2012)  

: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management     

 (MIR 12/2012)  

ประสบการณ์  :  

ต.ค.54 - ปัจจุบัน        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา   

  บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก  

2550  กรรมการบริหาร  บจ. SEAB (Thailand) 

2537  -  2549 ผู้อาํนวยการฝ่ายอาวุโส  ธนาคารทหารไทย  จาํกดั (มหาชน) 

2534  -  2537  ผู้อาํนวยการฝ่าย  ธนาคารเอเชีย  จาํกดั (มหาชน) 

2530 -  2534 รองผู้จัดการฝ่าย  ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน) 

3. นางอรุณ ี  อคัรประเสริฐกลุ 



3. นางอรุณ ี  อคัรประเสริฐกลุ 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่           : ไม่มี 

ตาํแหน่งอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)  : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษทั  : ไม่มี 

การถอืหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :  ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2554  (17 พ.ย. - ธ.ค.54) :  2/2  คร้ัง 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา 
มีคุณสมบตักิรรมการตามที่บริษัทกาํหนดไว้  ระหว่างการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยจัดให้มี

กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล  มีความอิสระ 

โปร่งใส และชัดเจน เน้นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของการตรวจสอบ  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงการดาํเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้ติดตามให้บริษัทดําเนินการตามประกาศของ กลต. และให้สิทธิแก่ผู้ถือ

หุ้นโดยเท่าเทยีมซึ่งรวมถงึการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงนิ 
 

ดังนัน้ การได้รับเลือกตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร

กจิการของบริษัท 



อายุ  : 49  ปี 

ตาํแหน่ง  : ผู้อาํนวยการอาวุโส  สํานักกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่  และเลขานุการบริษทั 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท : Public Administration, Glasgow  College  of  Technology, UK 

  : ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑติ  (การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  : ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑติ (บริหารรัฐกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ    : Director Certification Program (DCP 4/2000)     

ประสบการณ์  :  

  บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก  

มิ.ย.50  - ปัจจุบัน        ผู้อาํนวยการอาวุโส สํานักกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทั  

ก.พ.47  - ม.ิย.50 ผู้อาํนวยการอาวุโส สํานักตรวจสอบ และเลขานุการบริษทั 

พ.ย.44  - ก.พ.47  ผู้อาํนวยการ สํานักตรวจสอบ 

มี.ค.44  -  ต.ค.44 ผู้อาํนวยการ สํานักกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ 

มี.ค.36  -  2544 ผู้อาํนวยการ ฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อาํนวยการสํานักตรวจสอบ 

4. นางนํา้ฝน  รัษฎานุกูล 



ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่           : ไม่มี 

ตาํแหน่งอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)  : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษทั  : ไม่มี 

การถอืหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :  2,000 หุ้น  (0.00012%) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2554  (ฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษทั )     :  13/14  คร้ัง 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามที่บริษัทกาํหนดไว้  ระหว่างการดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท ได้ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ครบถ้วนตาม 

Fiduciary Duties และกฎหมายที่เก่ียวข้อง กาํกับดูแลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้อง

กับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกาํหนดต่างๆ  และเป็นศูนย์กลางข้อมูล หรือ กฎ ระเบียบของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทัง้ให้ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์โดยรอบด้าน และมุ่งเน้นหลักปฏิบัติการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัท และร่วมพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจนโยบายและเป้าหมายขององค์กร 

เพื่อให้ม่ันใจได้ว่านโยบายที่นําไปปฏบิตัเิหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 

ดังนัน้  การได้รับเลือกตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารกิจการ

ของบริษัท 

4. นางนํา้ฝน  รัษฎานุกูล 



8. นายเพิม่ศักดิ์ รัตนอุบล 10. นายประพนัธ์ อศัวอารี 

5. พล.ต.อ.วุฒิ   พวัเวส 

4.นางอรุณ ี อคัรประเสริฐกลุ 

7. นายวเิชียร  อุดมรัตนะศิลป์ 6. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ 

1. นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์ 

9. นางสาวณารินี ตะล่อมสิน 

คณะกรรมการ

บริษัท 

11 คน 

กรรมการ

อสิระ 
กรรมการ

อสิระ 

กรรมการ

อสิระ 

3. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 2. นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล 

กรรมการ

อสิระ 

กรรมการ

อสิระ 

11. นางนํา้ฝน   รัษฎานุกลู 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 9 

พจิารณาอนุมตัใิห้ค่าตอบแทนและ 

สิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั 

ประจาํปี 2555 

Presenter
Presentation Notes
ประวัติคุณรังสรรค์



1.คงอตัราค่าตอบแทนรายเดอืน ประจาํปี 2555  40,000 บาท /คน  /
เดอืน    (ค่าเบีย้ประชุม 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดอืน 3 ส่วน)  

ประธานคณะกรรมการได้รับเพิม่ขึน้อกี 25%  

หากเดอืนใดมกีารประชุมเกนิ 1 คร้ัง คงให้ได้เบีย้ประชุมเพยีง 1 คร้ัง 
 

2. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย  (ไม่มีค่าตอบแทนราย

เดอืน) โดยให้รับค่าเบีย้ประชุมตามภาระหน้าที ่ดงันี ้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ :ค่าเบีย้ประชุม คนละ 20,000  บาท  ต่อคร้ังทีเ่ข้าประชุม                    

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ ค่าเบีย้ประชุม คนละ 10,000 บาท  ต่อคร้ังทีเ่ข้าประชุม  



3. เพิม่ค่าตอบแทน (โบนัส)  ของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2554 

ในอตัราคนละ  486,066 บาท จากเดมิ 420,000 บาท  

เน่ืองจากบริษทัมอีตัราการเตบิโตของกาํไรสุทธิอย่างต่อเน่ือง           

(ปี 54 = 15 %) และได้คงอตัราค่าตอบแทน (โบนัส) ตั้งแต่ปี 50   
โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิม่ขึน้อกี 25%  และอตัราการคาํนวณโบนัส

เป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 



องค์ประกอบ

ค่าตอบแทน ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

1.ค่าตอบแทนรายเดอืน  

(อัตราคงเดมิ) 

30,000 บาท/คน/เดอืน 
ประธาน คกก.ได้รับเพิ่มร้อยละ 25 

30,000 บาท/คน/เดอืน 
ประธานคกก.บริษัท  ได้รับเพิ่มร้อยละ 25 

2. ค่าเบีย้ประชุม 

(อัตราคงเดมิ) 

10,000 บาท/เดอืน 
จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 

ประธาน คกก.ได้รับเพิ่มร้อยละ 25 

10,000 บาท/เดอืน 
จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 

ประธานคกก.บริษัท  ได้รับเพิ่มร้อยละ 25 

3. โบนัส (ตามสัดส่วน

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งในปี 

2554) (อัตราเพิ่มขึน้) 

คนละ  486,066 บาท 
(ประจาํปี 2554) 

(ประธานคกก.บริษัทได้รับเพิ่มร้อยละ 25)   

  

คนละ 420,000 บาท 
(ประจาํปี 2553) 

(ประธานคกก.บริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 

(อัตราคงที่ตัง้แต่ปี 2550) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ชุดย่อย  

(อัตราคงเดมิ) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ค่าเบีย้ประชุม จาํนวน 20,000 บาท/ครัง้         

-จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 

-ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ค่าเบีย้ประชุม จาํนวน 20,000 บาท/ครัง้        

-จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 

-ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 

-ค่าเบีย้ประชุม จาํนวน 10,000 บาท/ครัง้  

-จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม  

- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 

-ค่าเบีย้ประชุม จาํนวน 10,000 บาท/ครัง้  

-จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม  

- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมนิการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ  

“ดเียี่ยม” 

 ผลประเมนิการกาํกับดแูลกจิการบริษัทจด

ทะเบยีนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ “ดเีลิศ” 

ระเบยีบวาระที่ 10 

เร่ืองอืน่ๆ 
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ผู้ถอืหุ้นเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ 

กรณเีปลีย่นแปลงทีอ่ยู่แจ้งบริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ประเทศไทย จาํกดั 

 ต้องยืน่แบบคาํขอแก้ไข ข้อมูลผู้ถอืหุ้น โดยสามารถ ตดิต่อด้วยตวัเองที ่TSD หรือส่ง

หนังสือทางไปรษณย์ีแจ้งความจาํนงในการแก้ไขข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบตามที ่TSD 

กาํหนดมายงั TSD  

** หมายเหตุ ** 

1.ในกรณทีีเ่ป็นเจ้าของหุ้นทีฝ่ากกบั TSD โดยผ่านสมาชิกน้ัน สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลกบัสมาชิก

ได้โดยตรง  

2.การแก้ไขข้อมูลจะมผีล เมือ่นายทะเบียนได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ ก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบียน 

3.ทีอ่ยู่ของผู้ถอืหุ้นควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรับเอกสารโดยวธีิไปรษณย์ีลงทะเบียน และมใิห้

ระบุทีอ่ยู่เป็นตู้ไปรษณย์ี 

ที่อยู่ TSD : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภเิษก เขตคลองเตย กทม. 

10110 

โทรศัพท์  :  (02) 229-2800 โทรสาร :  (02) 359-1259 Call center :  (02) 229-2888 



ทีอ่ยู่ TSD 

  เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

         ถ.รัชดาภเิษก เขตคลองเตย กทม. 10110 

          โทรศัพท์        :   (02) 229-2800  

          โทรสาร          :   (02) 359-1259 

          Call center    :   (02) 229-2888 
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