
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2556 

วนัองัคารที่ 22 เมษายน 2557 



 

    1.  เห็นด้วย      2. ไม่เห็นด้วย    3. งดออกเสียง 

    หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น  (One Share One Vote)  

    แบ่งคะแนนเสียงลงคะแนนไม่ได้ 

    มตทิีป่ระชุมในกรณปีกต ิใช้คะแนนเสียงข้างมาก 

  

 

 

  การออกเสียงลงคะแนน 



การลงคะแนนเสียง  
มาประชุมด้วยตนเอง :  

ผู้ถือหุ้นจะได้บัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน 

ประธานเสนอให้พจิารณาในแต่ละระเบียบวาระ และสอบถาม 
ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นอ่ืน  

     หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึน้ 

 เจ้าหน้าที่จะรับบตัรลงคะแนนที ่

หากไม่ยกมือเรียกเกบ็บัตรถือว่ามีมติตามที่ประธานเสนอให้ที่
ประชุมลงมต ิ

งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย 



การลงคะแนนเสียง  

ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม :  

               ผู้ถือหุ้นจะได้บัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียน 

กรณผู้ีมอบฉันทะไม่ได้แสดงความประสงค์การออกเสียง : 
ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้พจิารณาและลงมตไิด้ 

กรณผู้ีมอบฉันทะแสดงความประสงค์ไว้แล้ว : บันทึกการออก
เสียงตามทีบ่ันทึกในระบบคอมพวิเตอร์เม่ือลงทะเบียน  

ผู้รับมอบฉันทะ 1 คนเท่าน้ันมสิีทธิเข้าประชุม 



 ยกเว้นระเบียบวาระที่ 8      “เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ”  
 

1. ต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ   
2. ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. เกบ็และรวบรวมบัตรลงคะแนนใบเดียวคร้ังเดยีว 

กรณบีัตรลงคะแนนเป็นโมฆะ 
1. บัตรลงคะแนนช ารุดจนวนิิจฉัยไม่ได้ว่าประสงค์ลงคะแนนอย่างไร 
2. บริษัทฯ ตรวจสอบภายหลงัพบว่าผู้รับมอบฉันทะเปลีย่นแปลงการ

ลงคะแนนในบัตรไม่ตรงตามความประสงค์ผู้มอบฉันทะ 

งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 



 TSD ตรวจนับคะแนนแต่ละระเบียบวาระ และสรุปผลคะแนนให้ทราบ
เม่ือจบระเบียบวาระ และบริษทั จะสรุปผลคะแนน และเปิดเผยทาง 
Website และแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นทีล่งคะแนน                       และ 

หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดทีเ่ข้าร่วมประชุม    ทีเ่หลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย 

การนับและประกาศผลคะแนน 



1. ส านักงานที่
ปรึกษากฎหมาย 

2. ตัวแทน 
ผู้ถือหุ้น 

3. ตัวแทน 
ผู้ถือหุ้น 

อาสาสมัครสังเกตการณ์นับคะแนน 



      การสอบถามรายละเอยีด/ข้อคดิเห็น 

ผู้ถือหุ้นยกมือ  

            ประธานอนุญาต 

     แจ้งช่ือ-นามสกลุ  
       แจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ รับมอบฉันทะ 

               สอบถามรายละเอยีด 



ระเบียบวาระที่ 1 

เร่ืองประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 



  1. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
ระเบียบวาระ/รายช่ือกรรมการล่วงหน้า  

(ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท) 
 

ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารง 
 

ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่บริษัท ประกาศในเวบ็ไซต์ 



  2. คะแนนด้านธรรมมาภบิาล 
ที่ได้รับในปี 2556 

ผลการประเมนิการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ได้รับ
คะแนน 95.50 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

 

ผลประเมนิการก ากับดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียน
โดย (IOD) ได้คะแนนเฉล่ีย 92 % อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 



ระเบียบวาระที่ 2 

รับรอง 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2555 



 

 

 

 

www.set.or.th  หวัข้อข่าวบริษัท 



ระเบียบวาระที่ 3 

รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท 
เกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประจ าปี 2556 



ปริมาณน ้าจ าหน่ายในระบบ 

ประเภท 
ปริมาณน า้ (ล้าน ลบ.ม.) 

ปี 2556 

1.   การจ าหน่ายน า้ดบิ 277.94 

2.   การจ าหน่ายน า้ประปา 68.39 

รวม 346.33 



รายได้ 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

1. รายได้รวม 3,816.14 3,286.39 

2. รายจ่ายในการด าเนินการรวม 2,036.07 1,618.42 

3. ต้นทุนทางการเงิน 112.95 82.49 

4. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 351.14 326.93 

5. ก าไรสุทธิ 1,315.97 1,258.55 

   5.1 ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,316.06       1,258.56 

   5.2 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 0.08 

ผลการด าเนินงาน 





แนวทอ่เดมิของกรมชลประทาน 
ระยะทางประมาณ 31.45 กม. 

แนวทอ่ใหม ่ 
ระยะทางประมาณ 50 กม. 

สถานสีบูน า้ 

อาคารพกัน า้ 

วตัถปุระสงค:์ 
 เพิม่แหลง่น า้ตน้ทนุใหแ้กบ่รษิทั 70 ลา้น ลบ.ม.
ตอ่ปี และรองรบัปรมิาณความตอ้งการใชน้ า้ในพืน้ที่
ระยอง และบอ่วนิ-ปลวกแดง 
 
องคป์ระกอบโครงการ :  
 สถานสีูบน า้บรเิวณอา่งเก็บน า้ประแสร ์1 แหง่ 
ทอ่สง่น า้ขนาด 1600 มม.ระยะทางประมาณ 50 กม.
พรอ้มอาคารพกัน า้ 1 แหง่ 

ดา้นการเพิม่ศกัยภาพแหลง่น า้ 

โครงการกอ่สรา้งทอ่สง่น า้ดบิอา่งฯ ประแสร-์อา่งฯหนองปลาไหล 



สระส ำนักบก - East Water 

ท่อเดิมสระส ำนักบก 
East Water 

แนวท่อส่งน ้ำ ระยะทำง 5.2 กม. 

บอ่เกบ็น ้ำเอกชน 

โครงการใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่น า้บอ่ดนิเอกชน จงัหวดัชลบรุ ี

วตัถปุระสงค:์ 
 เพิม่แหลง่น า้ตน้ทนุพืน้ทีช่ลบรุ-ีฉะเชงิเทรา 
ปรมิาณน า้ปีละ 20 ลา้น ลบ.ม. 

ดา้นการเพิม่ศกัยภาพแหลง่น า้ 



อ่างฯหนองค้อ 

อ่างฯ ดอกกราย 

อ่างฯบางพระ 

อ่างฯคลองใหญ ่

อ่างฯหนองปลาไหล 

ชลบรุ ี

ระยอง 

อ่างฯประแสร ์

นิคมฯมาบตาพดุ 

ท่อประแสร-์คลองใหญ ่

(RID) 

 

ท่อสง่น า้หนองปลาไหล-มาบตาพดุ (เดมิ) 

และทอ่สง่น า้ดอกกราย-มาบตาพดุ (เดมิ) 

ท่อสง่น า้หนองปลาไหล-มาบตาพดุ เส้นที ่3 (ใหม)่ 

วตัถปุระสงค ์ 
- เพิม่ศกัยภาพการสบูจา่ยน า้ในจงัหวดัระยอง  
- รองรบัการขยายตวัของการใชน้ า้ในภาคอปุโภคบรโิภค

และภาคอตุสาหกรรมในพืน้ทีม่าบตาพดุ-สตัหบี            
ไดเ้พิม่ข ึน้ไมน่อ้ยกวา่ปีละ 105 ลา้น ลบ.ม.  

โครงการกอ่สรา้งวางทอ่สง่น า้หนองปลาไหล – มาบตาพดุ เส้นที่ 3 

สถานสีบูน า้ 

โครงการท่อส่งน ้าหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3 
สามารถรองรบัการขยายตวัของการใชน้ า้ใน 
พืน้ทีม่าบตาพดุ-สตัหบี ไดไ้มน่อ้ยกวา่ปีละ 105 ลา้น ลบ.ม.  

ดา้นการเพิม่ศกัยภาพของระบบทอ่สง่น า้  



โครงการเพิม่ศกัยภาพระบบจา่ยน า้แหลมฉบงั (บางพระ) 

สถานสีบูน า้ 

อา่งฯบางพระ 
ลกัษณะโครงกำร :  
  ก่อสร้ำงสถำนีสบูน ้ำท่ีอ่ำงเกบ็น ้ำบำงพระ อตัรำกำรสบู 
200,000 ลบ.ม./วนั และวำงท่อขนำด 1,200 มม. ยำว 12.4 กม.  

ดา้นการเพิม่ศกัยภาพของระบบทอ่สง่น า้  

วตัถปุระสงค:์ 
 เพิม่ความสามารถในการสบูสง่น า้ในพืน้ทีช่ลบรุ ี   
ไดไ้มน่อ้ยกวา่ปีละ 73 ลา้น ลบ.ม. และสามารถสบูสง่น า้
ยอ้นกลบัไปยงัพืน้ทีฉ่ะเชงิเทราเมือ่เกดิปญัหาการขาด
แคลนน า้ได ้



งานเพิม่ศกัยภาพของการบรหิารจดัการน า้ SCADA  & Control 

Center 



งานเพิม่ศกัยภาพของการบรหิารจดัการน า้ SCADA  & Control 

Center 
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ด้านพฒันาธุรกจิ ธุรกิจน า้ประปา และ

บ้าบดัน ้าเสยี 



ด้านพฒันาธุรกจิ 
ขยายธรุกิจไป ต่างประเทศ 

Bago Region Meeting 

Kayin State Meeting 

Yangon Region Meeting Nam Pa Pa Savannakhet  Savan-Seno meeting 

MOU with MMD 



















ระเบียบวาระที่ 4 

พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะ
การเงนิและผลก าไรขาดทุน

ประจ าปี 2556 



     งบแสดงฐานะการเงนิ และผลก าไรขาดทุน 

รายการ งบรวม งบเฉพาะ 

สินทรัพย์รวม 13,485.21 12,010.45 

หนีสิ้นรวม        5,557.83 4,690.49 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,927.38 7,319.96 

ก าไรสุทธิ  
(ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 

 1,316.06 1,258.56 

หน่วย : ล้านบาท 



ระเบียบวาระที่ 5 

พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร
ประจ าปี และจ่ายเงนิปันผล 
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การจัดสรรเงินก าไรเพ่ือตั้งเป็นเงินส ารอง 

  จัดสรรเงนิก าไร            ตัง้เป็นเงนิส ารองตัง้แต่  
      30 กันยายน 2549         จ านวน 166.50 ลบ.   
                   ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว 
       (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) 

       ทุนจดทะเบียนบริษัท   1,663.73 ลบ. 
ต้องจัดสรร      >  166.37 ลบ.   



 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย ปี 2556   
(1 ม.ค. -31 
ธ.ค.56) 

ปี  2555                     
(1 ม.ค.-31 ธ.ค.55) 

1. ก าไรสุทธิ  (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ล้านบาท 1,316.06 1,239.74 
2. ทุนส ารองตามกฎหมาย  ล้านบาท - - 
3. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน บาท / หุ้น 0.79 0.75 
4. จ านวนหุ้น หุ้น 
4.1 จ านวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล 1,663,725,149 1,663,725,149 
4.2 จ านวนหุ้นที่จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 1,663,725,149 1,663,725,149 

5. รวมเงนิปันผลจ่ายประจ าปีต่อหุ้น บาท / หุ้น 0.42 0.44 
5.1 เงนิปันผลจ่ายระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก * 0.20 0.20 
5.2 เงนิปันผลประจ างวด 6 เดือนหลัง 0.22 0.24 
6. รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้  ล้านบาท 698.76 732.04 
7. อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ % 53.10 59.05 

       รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 

หมายเหตุ * ตามมตคิณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครัง้ที่ 10/2556 (วันที่ 30 สิงหาคม 2556) จากผลการด าเนินงาน    
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556 บริษัทจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเม่ือวันที่ 27 กันยายน 2556 
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การจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 รวม 0.42 บาท/หุ้น 

การจ่ายเงนิปันผล :  
1. เงนิปันผลระหว่างกาล (ผลการด าเนินงานสิน้สุด 30 มิ.ย.56) คกก.บริษัท
อนุมัต ิเม่ือ 30 ส.ค.56 จ่ายแล้วอัตรา 0.20 บ./หุ้น เม่ือ 27 ก.ย.56 

2. เงนิปันผล 6 เดือนหลังของปี 56 อัตรา 0.22 บ./หุ้น ก าหนดช่ือผู้มีสิทธิรับ
เงนิปันผล 30 เม.ย.57 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ) โดยปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น 2 พ.ค. 57   
ก าหนดจ่ายเงนิปันผล 21 พ.ค.57 

 * การจ่ายเงินปันผลปี 56 เป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 จ านวน 0.1737 บาทต่อหุ้น       
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 1/3 และอัตราร้อยละ 30 
จ านวน 0.0463 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษคืีนได้เท่ากบัเงนิปันผลคูณ 3/7 
 



ระเบียบวาระที่ 6 

พจิารณาแก้ไขเพิม่เติม
ข้อบังคบับริษทั 
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ระเบียบวาระที่ 6.1 เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 
                         บริษัทข้อ 14 วรรค 1  
                          

 
วตัถุประสงค์ และเหตุผล 
 เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการบริษัท รองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจ และท าให้บริษัทสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเน่ือง บริษัทจึงขอเสนอเพิ่มจ านวนกรรมการจ านวน 1 คน จาก 11 คน 
เป็น 12 คน โดยขอแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบับริษัทข้อ 14 วรรค 1 เป็นดังนี ้  
 
 



42 

ข้อบังคบั 

“ข้อ 14 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน.......” 
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ระเบียบวาระที่ 6.2 เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 25 

 วตัถุประสงค์ และเหตุผล 
 เพ่ือระบุต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กลไกการได้มา และก ากับดูแลผู้ที่
ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รวมทั้งก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึง
ขอเสนอแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัข้อ 25 ดงันี ้ 
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ข้อบังคบั 

ข้อความเดิม 
       “ข้อ 25 คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังกรรมการหรือบุคคลใดบุคคล
หน่ึงเป็นผู้จัดการทั่วไปหรือต าแหน่งอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสม เพ่ือจัดการ
กจิการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกไ็ด้ 
       ผู้จัดการทั่วไปหรือต าแหน่งอ่ืนทีเ่ห็นว่าเหมาะสม เม่ือได้รับแต่งต้ังแล้ว
อาจถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการได้” 
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ข้อบังคบั 

ข้อความใหม่ 
       “ข้อ 25 บริษัทมีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่คนหน่ึง เพ่ือจัดการกจิการ
ของบริษัทภายใต้การก ากบัของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้
สรรหา คดัเลือก แต่งตั้ง ก าหนดอตัราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอ่ืน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ 
       ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการมอบหมายรองกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ หรือพนักงานซ่ึงเป็นผู้บริหารตามที่บริษัทก าหนดเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
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ข้อบังคบั 

ข้อความใหม่ (ต่อ) 
       กรรมการผู้อ านวยการใหญ่มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด แต่ต้องไม่เกนิ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอกีได้” 
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ระเบียบวาระที่ 6.3 เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิ       
                          ข้อบังคับบริษัทข้อ 39 วรรค 3 

 วตัถุประสงค์ และเหตุผล 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 107(1) แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 
ที่ก าหนดเกีย่วกบัคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณปีกติไว้ ดงันี ้
  
       “มาตรา 107(1) ในกรณีปกติ ให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึง
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด” 
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ข้อบังคบั 
ข้อความเดมิ 
       “ข้อ 39 วรรค 3 ...................การออกเสียงลงมตใิดๆ หรือการ
อนุมัติกิจการใดๆ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน” 
ข้อความใหม่ 
        “ข้อ 39 วรรค 3 ...................การออกเสียงลงมตใิดๆ หรือการ
อนุมัติกิจการใดๆ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน” 
 



ระเบียบวาระที่ 7 

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2557 
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บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PWC) เป็นส านักงาน
สอบบัญชี แต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบัญชี 
 

นายวเิชียร กิง่มนตรี                เลขทะเบียน 3977  
นายประสิทธ์ิ เย่ืองศรีกลุ         เลขทะเบียน 4174   
นายสุดวณิ ปัญญาวงศ์ขนัต ิ    เลขทะเบียน 3534  

 

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษัท  

ปี 2557 



ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบัญชี PWC 

ช่ือ-สกลุ : นายวเิชียร ก่ิงมนตรี 
ต าแหน่ง : หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ : 
 - สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 - อนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ของสภาวชิาชีพบญัชี 
 - อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชี 
ประสบการณ์ในการท างาน : 
 มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 26 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจ
การผลิต และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู ้ตรวจสอบบัญชีส าหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 12 ปี ปัจจุบนัเป็นผูส้อบบญัชีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
บริษทัจดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)    บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 



ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบัญชี PWC 

ช่ือ-สกลุ : นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ 
ต าแหน่ง : หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ : 
 - สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
ประสบการณ์ในการท างาน : 
 ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบนั ไดเ้ขา้ร่วมกบับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด ในแผนกการตรวจสอบบัญชี และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในปี พ.ศ 2535 ปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งหุน้ส่วนในแผนกการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลายประเภท 
เช่นธุรกิจก่อสร้าง กิจการผลิต ธุรกิจทางดา้นบริการ องคก์ารช่วยเหลือระหวา่งประเทศและมูลนิธิ ทั้ง
ในและต่างประเทศรวมถึงบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนัเป็นผูส้อบ
บญัชีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คา้เหลก็ไทย จ ากดั (มหาชน)  และ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 



ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบัญชี PWC 

ช่ือ-สกลุ : นายสุดวณิ ปัญญาวงศข์นัติ 
ต าแหน่ง : หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ : 
 - สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 
ประสบการณ์ในการท างาน : 
 เขา้ร่วมงานกบับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมี
ประสบการณ์ในการท างานทั้งในประเทศไทยและประเทศฮ่องกง  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้ส่วนใน
แผนกการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลายประเภท รวมถึงเป็นผู ้
ตรวจสอบบญัชีส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงัเคยท างานกบักลุ่ม
บริษทัซีเคียวริเคอร์ในประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 2536 -2538 ปัจจุบนัเป็นผูส้อบบญัชีบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั ทีว ีไดเร็ค จ ากดั (มหาชน) 
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อนุมัตค่ิาธรรมเนียมการสอบบัญชีบริษัทเป็นจ านวนเงนิ 890,000 
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) 

 

ประเภทค่าตอบแทน ประจ าปี 2557  

(ปีที่เสนอ) 

ประจ าปี 2556  เปล่ียนแปลง เพิ่ม / (ลด) 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

ค่าสอบบัญชีบริษัท 890,000   890,000 - - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกนิ

ร้อยละ 2 ของ
ค่าตอบแทน 

ตามที่จ่ายจริงแต่
ไม่เกนิร้อยละ 2 
ของค่าตอบแทน 

- - 

หน่วย:บาท 



ระเบียบวาระที่ 8 

พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ 



กรรมการที่ออกตามวาระ 

                                    1. นายวนัชัย หล่อวฒันตระกลู  

 

                                      
 

 

 

                      2. นายสหัส ประทกัษ์นุกลู 
 

               

 

                                      
 

 

 

                                           3. พลเอกสหชาต ิพพิธิกลุ 

 
 

               

 

                                      
 

 

 

                   4. นายวรีพงศ์ ไชยเพิม่ 

 
 

               

 

                                      
 

 

 



อายุ  : 57 ปี  
ต าแหน่ง  : กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
     - กรรมการ  
     - กรรมการบริหารและการลงทุน 
                                   - กรรมการบริหารความเส่ียง  
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท : วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พฒันาแหล่งน า้) สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
                                                          (AIT) 
                                 ปริญญาตรี :  วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : Director Certification Program (DCP 43/2004) 
ประสบการณ์ท างาน  :  
ปัจจุบัน - กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
                                  - กรรมการ บมจ. จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
                                  - กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลตีิส์้ จ ากดั  
                                  - กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั  
                                  - กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั  
 - กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 

1. นายวนัชัย หล่อวฒันตระกลู 



ประสบการณ์ท างาน  : (ต่อ) 
2555-2556                  - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พ ีซี จี จ ากดั (มหาชน)  
2553-2556                  - กรรมการ และกรรมการวชิาการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน           :  ไม่มี 
ต าแหน่งอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  : กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลตีิส์้ จ ากดั  
                                                                             - กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั  
                                                                             - กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั  
                                            - กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษัท    : ไม่มี 
การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2556  (รับต าแหน่งตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2556) :     
คณะกรรมการบริษทั                      4/4   คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารและการลงทุน                                    6/7   คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                                          3/4   คร้ัง   

1. นายวนัชัย หล่อวฒันตระกลู 



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 

เห็นชอบให้เสนอ นายวนัชยั หล่อวฒันตระกูล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบติั
กรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้โดยด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทั จึงมีความรอบรู้
ในธุรกิจของบริษทั เป็นอย่างดี โดยตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รวมทั้ง
กรรมการบริหารและการลงทุนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถโดยให้ค  าปรึกษา และขอ้แนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจ ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ นอกจากนั้นในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้น าเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียง โดย
ครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั พิจารณามาตรการประเมินความเส่ียงและอนุมติัแผนบริหาร
ความเส่ียงของบริษทั (Risk Management Plan: RMP) ดงันั้นการไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง จะช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษทั 

1. นายวนัชัย หล่อวฒันตระกลู 



อายุ   : 58 ปี      

ต าแหน่ง   : กรรมการ  

                                         กรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และพจิารณาค่าตอบแทน 

                                         กรรมการบริหารความเส่ียง   

คุณวุฒิการศึกษา   : ปริญญาตรี : วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - Director Certification Program (DCP 73/2006) 
 
ประสบการณ์  :  
2555– ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
                                       กรรมการ บริษัท กลัฟ์อเิลค็ตริก จ ากดั (มหาชน)  
                                       ประธานกรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั  
                                       ประธานกรรมการ บริษัท เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั  
                                       กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี เพาเวอร์ จ ากดั   
                                       กรรมการ บริษัท บีแอลซีพ ีเพาเวอร์ จ ากดั  

2. นายสหัส ประทกัษ์นุกลู 



2. นายสหัส ประทกัษ์นุกลู 
ประสบการณ์ท างาน  : (ต่อ)  
2553– 2554       รองผูว้า่การนโยบายและแผนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
2552 – 2553      กรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน               : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลติไฟฟ้า 
                                                                     กรรมการ บมจ. กลัฟ์อเิลค็ตริก 
ต าแหน่งอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)     : ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากดั 
                                                                     ประธานกรรมการ บริษทั เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั                                                                   
                                                                     กรรมการ บริษทั ไชยะบุรี เพาเวอร์ จ  ากดั 
                                                                     กรรมการ บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษทั   : ไม่ม ี
การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด  : ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2556   
(รับต าแหน่งตั้งแต่ 25  เมษายน  2555)  :  คณะกรรมการบริษทั                               13/14   คร้ัง 
                                                                           คณะกรรมก าหนดเกณฑแ์ละ                   10/10   คร้ัง 
                                                                           ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั 
       คณะกรรมการบริหารความเส่ียง             5/5      คร้ัง 



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 
เห็นชอบให้เสนอ นายสหัส ประทกัษ์นุกูล  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบัติ
กรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทั อีกทั้งในระหว่างการด ารงต าแหน่งใน
ฐานะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม  โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายธุรกิจของบริษทั ทบทวน
และใหค้วามเห็นในนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรทุกระดบัของบริษทั ปรับปรุง
เพิ่มเติมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมทั้ งในฐานะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ไดน้ าเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยครอบคลุมความเส่ียงประเภท
ต่างๆ ท่ีส าคญั พิจารณามาตรการประเมินความเส่ียงและอนุมติัแผนบริหารความเส่ียงของบริษทั (Risk 
Management Plan: RMP) ดงันั้นการไดรั้บเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้าง
ความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษทั 

2. นายสหัส ประทกัษ์นุกลู 



อายุ   : 61  ปี      
ต าแหน่ง   : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและการลงทุน 
                                       และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี :  แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 
                                                            วทิยาศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ     : Director Certification Program (DCP 73/2006) 
ประสบการณ์  :  
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
                   กรรมการ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
                   กรรมการ บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ  ากดั 
                   กรรมการ บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั 
                   กรรมการ บริษทั ประปานครสวรรค ์จ  ากดั 
                   กรรมการองคก์ารเภสชักรรม 
2554                   เจา้กรมการแพทยท์หารบก 

3. พลเอกสหชาต ิพพิธิกลุ 



ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน                     : ไม่ม ี
ต าแหน่งอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)  : บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ  ากดั 
       บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ  ากดั 
       บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั 
                    บริษทั ประปานครสวรรค ์จ  ากดั 
                     องคก์ารเภสชักรรม 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษทั  : ไม่ม ี
การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด : ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2556  
(รับต าแหน่งตั้งแต่ 11 มถุินายน 255) :      คณะกรรมการบริษทั                              6/7        คร้ัง 
               คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  5/5        คร้ัง 
                                                                  คณะกรรมการบริหารและการลงทุน   11/12    คร้ัง 

3. พลเอกสหชาต ิพพิธิกลุ 



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 
เห็นชอบใหเ้สนอ พลเอกสหชาติ พิพิธกลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการ
ตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้  และเป็นผูมี้ความอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในธุรกิจ
ของบริษทั อีกทั้งในระหวา่งการด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการบริหารและการลงทุนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
เตม็ความสามารถ โดยใหค้  าปรึกษาและขอ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจ ร่วมก าหนดนโยบาย 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และสรรหา ไดติ้ดตามให้บริษทัด าเนินการตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ข้อแนะน าการสร้าง
วฒันธรรมท่ีดีในองคก์ร ดงันั้นการไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จะช่วยสร้างความ
ต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษทั 

3. พลเอกสหชาต ิพพิธิกลุ 



อายุ  :  47  ปี     

ต าแหน่ง  :  กรรมการ  
คุณวุฒิการศึกษา  : ปริญญาเอก :  Doctor of Engineering in Environmental Engineering  (Water and                     
                                                     Wastewater Engineering) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  
                               ปริญญาโท :   Master of Science in Civil Engineering (Environmental Engineering)  
                                                      University of Missouri-Rolla , U.S.A. 
                               ปริญญาตรี :   วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ    :    Director Certification Program (DCP 161/2012) 
ประสบการณ์  :  
2555-  ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก                         
                          ผูว้า่การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2554-2555        รองผูว้า่การ (ยทุธศาสตร์และการเงิน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2551-2554        รองผูว้า่การ (ท่าเรืออุตสาหกรรม)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                
2551                 รักษาการในต าแหน่ง รองผูว้า่การ (ท่าเรืออุตสาหกรรม)  การนิคม 
                         อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

4. นายวรีพงศ์ ไชยเพิม่ 



ประสบการณ์  : (ต่อ) 
 
2547-2551      ผูอ้  านวยการฝ่ายอ านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ 
                       อุตสาหกรรม    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2546-2547      ผูอ้  านวยการฝ่ายยทุธศาสตร์และพฒันาธุรกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
                       ประเทศไทย  

4. นายวรีพงศ์ ไชยเพิม่ 

 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                                                : ไม่มี 
ต าแหน่งอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                                     : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษัท                             : ไม่มี 
การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด        : ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2556 (รับต าแหน่งตั้งแต่ 25 เมษายน 255) :  คณะกรรมการบริษทั  8/14 คร้ัง 
 



ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา 
เห็นชอบใหเ้สนอนายวรีพงศ ์ไชยเพิ่ม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
บริษทัก าหนดไว ้โดยมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานของภาครัฐ ดงันั้น การไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมใหก้ารบริหารกิจการของบริษทัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4. นายวรีพงศ์ ไชยเพิม่ 



อายุ        : 59  ปี     

ต าแหน่ง       : รองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ3) การประปาส่วนภูมิภาค  
คุณวุฒิการศึกษา       : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (โยธา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การฝึกอบรม             : ก ากบัดูแลกิจการผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้  
  การออกแบบทางสถาปัตยกรรม/วศิวกรรม รับรองแผน่ดินไหว จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  การออกแบบโครงสร้างเหลก็ส าหรับอาคาร สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ประสบการณ์  :  
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั  รองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 3)  
พ.ศ. 2555-2556  รองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 1)  
พ.ศ. 2554-2555  ผูอ้  านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
พ.ศ. 2552-2554  ผูอ้  านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1  
พ.ศ. 2551-2552  ผูช่้วยผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 3)  

5. สมนึก ลิม้ทองสิทธิคุณ 



5. สมนึก ลิม้ทองสิทธิคุณ 

 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                                                                : ไม่มี 
ต าแหน่งอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                                     : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบริษัท                             : ไม่ม ี
การถือหุ้นใน East Water และสัดส่วนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด        : ไม่มี 
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กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 

1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทวิารี 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 

2. หม่อมหลวงปาณสาร หัสดนิทร 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 

3. นายโชตศัิกดิ์ อาสภวริิยะ 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 

4.พลเอกสหชาต ิพพิธิกลุ 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 

5. นายไทยรัตน์  โชตกิะพุกกะณะ 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 

6. นายปริญญา  นาคฉัตรีย์ 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 

7. นายกลัยาณะ วภิัตภูิมปิระเทศ 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 

8. พลเอกชูชัย บุญย้อย 

 
 
 
 
 
 
 

9. นายวรีพงศ์ ไชยเพิม่ 

 
 
 
 
 
 
 

10. นายสหัส ประทกัษ์นุกูล 

 
 
 
 
 
 
 

11. นายวนัชัย หล่อวฒันตระกูล 

 
 
 
 
 
 
 

12. นายสมนึก  ลิม้ทองสิทธิคุณ 

คณะกรรมการบริษทั 



ระเบียบวาระที่ 9 

พจิารณาอนุมตัใิห้ค่าตอบแทนและ 

สิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2557 



1.คงอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าปี 2557  40,000 บาท /คน      
(ค่าเบีย้ประชุม 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน)  
ประธานคณะกรรมการได้รับเพิม่ขึน้อกี 25%  
หากเดือนใดมกีารประชุมเกนิ 1 คร้ัง คงให้ได้เบีย้ประชุมเพยีง 1 คร้ัง 
 

2. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย  (ไม่มีค่าตอบแทนราย
เดือน) โดยให้รับค่าเบีย้ประชุมตามภาระหน้าที ่ดงันี ้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าเบีย้ประชุม คนละ 20,000  บาท  ต่อคร้ังทีเ่ข้าประชุม                    
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ค่าเบีย้ประชุม คนละ 10,000 บาท  ต่อคร้ังที่เข้าประชุม แต่ไม่
เกนิเดือนละ 20,000 บาท  



3. คงค่าตอบแทน (โบนัส)  ของคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2556 ใน
อตัราคนละ  486,066 บาท 
โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รับเพิม่ขึน้อกี 25%  และอตัราการ
ค านวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าด ารงต าแหน่ง 



องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

1.ค่าตอบแทนราย
เดือน (อัตราคงเดมิ) 

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

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

2. ค่าเบีย้ประชุม 
(อัตราคงเดมิ) 

10,000 บาท/เดือน 
จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
ประธาน คกก.ได้รับเพิ่มร้อยละ 25 

10,000 บาท/เดือน 
จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 

ประธานคกก.บริษัท  ได้รับเพิ่มร้อยละ 25 

3. โบนัส (ตามสัดส่วน
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในปี 

2556) (อัตราคงเดมิ) 

คนละ  486,066 บาท 
(ประธานคกก.บริษัทได้รับเพิ่มร้อยละ 25)    

คนละ  486,066 บาท 
(ประธานคกก.บริษัท ได้รับเพิ่มร้อยละ 25) 

4. สิทธิประโยชน์อื่น  ไม่มี ไม่มี 



องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุด
ย่อย  
 

คงเดมิ  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- จ่ายค่าเบีย้ประชุม จ านวน 20,000 บาท/ครัง้ 

หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ให้ได้รับค่า
เบีย้ประชุมไม่เกนิ 20,000 บาท/เดือน  

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน  
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน  

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
- จ่ายค่าเบีย้ประชุม จ านวน 20,000 บาท/ครัง้ 

หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ให้ได้รับค่าเบีย้
ประชุมไม่เกนิ 20,000 บาท/เดือน  

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน  
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน  

คงเดมิ 
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน  
- จ่ายค่าเบีย้ประชุม จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 

หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ให้ได้รับค่า
เบีย้ประชุมไม่เกนิ 20,000 บาท/เดือน  

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน  
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน  

 
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน  
- จ่ายค่าเบีย้ประชุม จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 

หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ให้ได้รับค่า
เบีย้ประชุมไม่เกนิ 20,000 บาท/เดือน  

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน  
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน  

 



2. คะแนนด้านธรรมาภบิาลที่ได้รับในปี 54 
 ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ได้รับคะแนน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดบั  
“ดีเยี่ยม” 

 ผลประเมินการก ากับดแูลกจิการบริษัทจด
ทะเบียนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 94 % ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” 

ระเบียบวาระที่ 10 

เร่ืองอ่ืนๆ 


