
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   ประจ�าปี 2559

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)





คุณอมร  เลาหมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 



คุณนิพล  ตั้งจีรวงษ์
รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 1 

ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 



ดร.วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม 
รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2 



พลต�ารวจตรี วิชัย  
สังข์ประไพ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา



ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการการลงทุน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 



รศ.ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 



พันเอก เปรมจิรัสย์ 
ธนไทยภักดี

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 



คุณธัชดา  จิตมหาวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา



คุณไพบูลย์
ศิริภาณุเสถียร

   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
    กรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณเอกชัย 
อัตถกาญน์นา
กรรมการการลงทุน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

กรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง



ระเบียบวาระที่  1

ระเบียบวาระที่  2

ระเบียบวาระที่  3

ระเบียบวาระที่  4

ระเบียบวาระที่  5

ระเบียบวาระที่  6

ระเบียบวาระที่  7

ระเบียบวาระที่  8

ระเบียบวาระที่  9

ระเบียบวาระที่  10

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

เรื่องรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2559

เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559

เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เร่ืองพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2560

เรื่องพิจารณาก�าหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 

เพื่อการพิจารณาเรื่องอื่นๆ 



ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



เรื่องที่ 1

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดขั้นตอนการให้สิทธิ

แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

และแจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทัง้นี ้ไม่มผีูถื้อหุน้เสนอระเบยีบวาระผ่านทางช่องทางดงักล่าว



เรื่องที่ 2

• ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือ “ดีเยี่ยม”

 จากการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ประจ�าปี 2559 (AGM Checklist) 

 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

100
AGM CHECKLIST

96
CG REPORT

• ได้คะแนนเฉล่ีย 96 คะแนน หรือ “ดีเลิศ”

 จากการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2559

 (CG Report) โดยสมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย



จากผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2559 ของ IOD 

บริษัทฯ มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” รายละเอียดดังนี้

หมวด คะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย

สิทธิของผู้ถือหุ้น 98 ดีเลิศ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 99 ดีเลิศ

การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 97 ดีเลิศ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 97 ดีเลิศ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 94 ดีเลิศ

ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการ ประจ�าปี 2559



รางวัล “รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี พ.ศ. 2559” หรือ 

“SUSTAINABILITY REPORT AWARD 2016” 

โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

สถาบันไทยพัฒน์ ประเภทรางวัล Recognition ส�าหรับบริษัทที่ให้

ความส�าคัญด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล

เรื่องที่ 3





ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ

“THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2016” 

หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558



ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ�าปี 2559 





ภาพรวมการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

4,376.96 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น

10.15 0.23%
ล้านบาท

=
ปี 2559

บริษัทมีรายได้จากการขาย
และบริการรวมทั้งสิ้น



2558 25582559 2559

ลดลง ลดลง

1,299.71 1,299.71

1,584.94
1,401.16

18% 7.23%

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
(ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ *
(ล้านบาท)

* กรณีไม่รวมก�าไรจากการวัดมลูค่า

ยุติธรรมของหุน้ทีบ่รษิทัถือใน

 บจก. เอก็คอมธารา

ภาพรวมการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน







ธุรกิจน�า้ดิบ

ปริมาณจ�าหน่ายน�้าดิบและรายได้จ�าหน่ายน�้าดิบของบริษัทฯ

รายได้จ�าหน่ายน�้าดิบ (ล้านบาท) ปริมาณจ�าหน่ายน�้าดิบ (ล้าน ลบ.ม.)

รา
ยไ

ด้น
�้าด

ิบ

ปริมาณ
จ�าหน่าย

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

350

300

250

200

150

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

201

1,538

216

1,673

209

1,904

233

2,118

248

2,261

263

2,612

257

2,694

257

2,768

271

2,899

251

2,696



ธุรกิจน�า้ประปา

2558 25582559 2559

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

1,392.87
93.07

1,160.23 83.89

20.05% 10.94%

รายได้จากการจ�าหน่าย
(ล้านบาท)

ปริมาณน�้าจ�าหน่าย *
(ล้าน ลบ.ม.)

* เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณ

 น�้าประปาจ�าหน่ายของ

 บจ. เอ็กคอมธารา

 (ประปาราชบุรี - สมุทรสงคราม)

  หากไม่รวมในส่วนนี้ บริษัทฯ จะ

มีปริมาณน�้าประปาจ�าหน่าย

รวมที่ 80.15 ล้าน ลบ.ม. หรือ

 เพิ่มขึ้น 0.74%



สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

การขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกปรับตัว

ลดลงเล็กน้อยอยู่ที ่ร้อยละ 0.6 ลดลงจากปี 2558 ทีร้่อยละ 0.8

แต่ยังมีสัญญาณที่ดี จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็น

ชอบส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)



บริเวณ 3 จังหวัด พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

มีปริมาณใช้น�้าดิบเฉลี่ยปีละ

มีปริมาณใช้น�้าประปาเฉลี่ยปีละ

250

70

ล้านลูกบาศก์เมตร

ล้านลูกบาศก์เมตร





ศึกษาการขยายธุรกิจน�้าครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้

สอดคล้องกับแผนการลงุทนของภาครัฐ ในโครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อตอบ

สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ของรัฐบาล

ด้านการพัฒนาธุรกิจ 

“ความคืบหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและน�าเสนอ

การให้บริการน�้าครบวงจรกับผู้ ใช้น�้า”



สถานการณ์น�า้ปี 2559



สถานีเพ��มแรงดัน

บ�อน้ำเอกชน

เพ��มความสามารถ
ในการจ�ายน้ำ 

70 ล�าน ลบ.ม./ป�

เพ��มความสามารถ
ในการจ�ายน้ำ 

60 ล�าน ลบ.ม./ป�

ด้านการเพิม่ศกัยภาพของระบบท่อส่งน�า้

โครงข่ายท่อส่งน�า้ปัจจบัุน

ความยาว

491.8  กม.

• ท่อหนองปลาไหล - หนองค้อ 2

• ท่อประแสร์ - หนองปลาไหล

โดยมีการขยายโครงข่ายท่อ 2 เส้นล่าสุด คือ



ด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน�้า

สถานีเพ��มแรงดัน

บ�อน้ำเอกชน

เพ��มความสามารถ
ในการจ�ายน้ำ 

70 ล�าน ลบ.ม./ป�

เพ��มความสามารถ
ในการจ�ายน้ำ 

60 ล�าน ลบ.ม./ป�





บางพระ (ชลบุร�)
117.00 ล�าน ลบ.ม.

หนองปลาไหล (ระยอง)
163.75 ล�าน ลบ.ม.

หนองค�อ (ชลบุร�)
21.40 ล�าน ลบ.ม.

ประแสร� (ระยอง)
248.00 ล�าน ลบ.ม.

ดอกกราย (ระยอง)
79.41 ล�าน ลบ.ม.

คลองใหญ� (ระยอง)
40.10 ล�าน ลบ.ม.

66.55 (84%)

109.90 (67%)

  12.77 (60%)  

86.86 (74%)

174.70 (70%)

25.32 (63%)

สถานการณ์น�า้ปัจจบัุน
ปริมาณน�้าแยกตามพื้นที่



ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลักประกันของ Eastwater

สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง

ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

อยู่ในระดับต�่า
A+ = Stable



ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

อยู่ในระดับต�่า ตลอดจนอุปสงค์

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม

น�้าประปา และกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอ

A- = Stable



ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

บริษัทฯ จัดให้มีแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลและ

การสอนงานเพื่อให้พนักงานเติบโตอย่างมีศักยภาพ

ในสายอาชีพ และมีการประเมินผลการด�าเนินงานโดย

ใช้ KPIs และการประเมินแบบ 360 องศาเพื่อให้เกิด

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

360



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ อาทิ 

24 สิงหาคม 2559 ร่วมสัมมนาเรื่อง “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกัน

และควบคุมได้” 

18 ตุลาคม 2559 ร่วมเสวนาเรื่อง “Ethical Leadership : 

Combating Corruption Together” ในงาน 

Thailand’s 7th National Conference on 

Collective Action Against Corruption



12 ตุลาคม 2559  จัดงาน CG Day โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง CG 

และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ และผู้เช่าอาคาร พร้อมทั้งก�าหนดให้ประเด็น

 การเกดิทุจรติและคอร์รปัชันและการจัดกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

 เป็นส่วนหนึง่ในเกณฑ์ประเมนิผลการด�าเนนิงานของบริษัทฯ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน





ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2559



งบการเงิน ประจ�าปี  2559   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นว่า

“งบการเงินรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)   

(บริษัท)  และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม

ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ

ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”



การวิเคราะห์สถานะการเงิน

01 สินทรัพย์ (ล้านบาท)

2558 2559

เพิ่มขึ้น

19,860.40
19,627.47

1.19%



02 หนี้สิน (ล้านบาท)

2558 2559

ลดลง

9,812.09
10,127.90

3.12%



03 ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

2558 2559

เพิ่มขึ้น

9,841.76
9,294.69

5.89%





งบกระแสเงินสด 2558 2559

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,138.13 2,109.26

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน       (4,273.12)            (598.03)

เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,333.35 (1,636.92)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 198.36            (125.69)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 112.86 311.22

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี            311.22              185.53 



เนื่องจาก

•  ก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ของบริษัท 1,645.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

 331.70 ล้านบาท

•  การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ และหนี้สินจากการด�าเนินงานเป็นผลให้เงินสดลดลงสุทธิ

 35.10 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

2,109.26 ล้านบาท

01



เนื่องจาก

• การลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 

873.11 ล้านบาท จากโครงการวางท่อประแสร์ – หนองปลาไหล และ

 โครงการวางท่อหนองปลาไหล – หนองค้อ 2

เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการลงทุน

598.03 ล้านบาท

02



เนื่องจาก

• เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นและยาว 907.2 ล้านบาท

• เงินปันผลจ่าย 762.66 ล้านบาท

• เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 119.21 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

1,636.92 ล้านบาท

03



สรุปผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)  13.58%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)  6.58%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 1.00 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) 2.27 เท่า 



•  มีการปรับลดอัตราก�าไรลงเล็กน้อย แต่ความสามารถในการท�าก�าไรยังอยู่ในเกณฑ์ด ีเนื่องจาก

อัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจน�้าดิบ

•  สภาพคล่องในปี 2559 มีอัตราลดลง เมื่อเทียบกับปี 2558 แต่หากพิจารณาสุทธิจากเงินฝาก

ธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นแล้ว ความสามารถในการช�าระหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี



ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559



ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560



ในปี 2560 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด หรือ (PwC)  ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชี 

ที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี ส�าหรับปี 2559 กับปี 2560 แล้ว



โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้



นางสาวสุขุมาภรณ์
วงศ์อริยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 

สถานที่ท�างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
ระยะเวลาที่ท�างานกับบริษัท : 24 ปี
ต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



นายประสิทธิ์
เยื่องศรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174   

สถานที่ท�างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
ระยะเวลาที่ท�างานกับบริษัท : 28 ปี
ต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



นางสาววราภรณ์
วรธิติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

สถานที่ท�างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
ระยะเวลาที่ท�างานกับบริษัท : 26 ปี
ต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใด

คนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
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ค่าสอบบัญชี

พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  

เป็นจ�านวนเงิน 1,100,000 บาท โดยไม่มี

ค่าบริการอื่นๆ

O2

1,100,000
บาท





เงินปันผลประจ�าปี 2559

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท 

คงเหลือเป็นเงินปันผลส�าหรับ 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกหุ้นละ 0.27 บาท 

หุ้นละ 0.47 บาท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5



2555

0.44

0.25

0.420.42

0.47

0.38

0.47

0.35

0.45

2551 25562552 25572553 25582554 2559

กราฟประวัติการจ่ายเงินปันผล 2551 - 2559 (บาทต่อหุ้น)



24 เมษายน 2560 วันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD)

26 เมษายน 2560 บริษัทฯ ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 

27 เมษายน 2560 รวบรวมรายชื่อตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี

 ปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น

16 พฤษภาคม 2560 ก�าหนดจ่ายเงินปันผล

ส�าหรับการ จัดสรรเงินก�าไรเพื่อตั้งเป็นส�ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก�าไรเพื่อตั้ง

เป็นส�ารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจ�านวน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนส�ารองเพิ่มเติม



ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



กรรมการที่ออกตามวาระ

คุณเอกชัย 
อัตถกาญน์นา คุณจิรายุทธ

รุ่งศรีทอง

ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล ดร.วีรพงศ์

ไชยเพิ่ม



01
ท่านที่

ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งได้ใช้ความรู้ความสามารถในการก�ากับดูแลการลงทุนและ จัดการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทได้เป็นอย่างดี



02
ท่านที่

ดร.วีรพงศ์
ไชยเพิ่ม

มีความรู้และเชี่ยวชาญในการบริหารงานภาครัฐ 
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตาม

นโยบายของรัฐบาล สามารถให้ข้อแนะน�าและให้ความเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท



03
ท่านที่

คุณเอกชัย
อัตถกาญน์นา
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
ด้านวิศวกรรม และธุรกิจด้านน�้าและการประปาเป็นอย่างดี
ส่งผลให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



04
ท่านที่

คุณจิรายุทธ
รุ่งศรีทอง

มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานภาคเอกชน
ในองค์กรขนาดใหญ่ ถึงแม้จะเข้ามารับต�าแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาไม่นานแต่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ที่ล่าช้า

และพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงานภายในกลุ่มบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2560



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยค�านึงถึงผลประกอบการบริษัทฯ ความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ 

และเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับธุรกิจใกล้เคียง 



จากการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เหน็ชอบการน�าเสนอค่าตอบแทน

กรรมการบรษิทัฯ ประจ�าปี 2560 โดยเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้

พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบรษัิทฯ ประจ�าปี 2560

โปรดพจิารณาอนมุติัดงันี้



01

15,000 บาท : ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม ตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน  

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

45,000 บาท



01

10,000 บาท : ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม ตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

30,000 บาท : คน



02

10,000 บาท : ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม ตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท : คน



03

ค่าเบี้ยประชุม ตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

10,000 บาท : ครั้ง

ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ



ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2560

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 45,000 15,000

คณะกรรมการบริษัทฯ 30,000 10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ไม่มีรายเดือน 10,000



ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2560

ปี 2559 ปี 2560

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 37,500 12,500 45,000 15,000

คณะกรรมการบริษัทฯ 30,000 10,000 30,000 10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีรายเดือน 10,000 10,000 10,000

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ไม่มีรายเดือน 10,000 ไม่มีรายเดือน 10,000



รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 11 คน

คุณอมร
เลาหมนตรี คุณนิพล

ตั้งจีรวงษ์
ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล

ดร.วีรพงศ์
ไชยเพิ่ม

พลต�ารวจตรี
วิชัย  สังข์ประไพ



คุณธัชดา 
จิตมหาวงศ์คุณไพบูลย์

ศริภิาณเุสถยีร
คุณเอกชัย 
อัตถกาญน์นา

พันเอก เปรมจิรัสย์
ธนไทยภักดี

รศ.ดร.ชนินทร์
ทินนโชติ คุณจิรายุทธ

รุ่งศรีทอง



ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องพิจารณาก�าหนดโบนัส
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 



โบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาก�าหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ

ประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงินรวม 6,000,000 บาท

โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป 

โบนัสจ�านวนเงินรวม

6,000,000
บาท



ระเบียบวาระที่ 10
เพื่อการพิจารณาเรื่องอื่นๆ 



การน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จ�ากัด มาตรา 105 

“ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนั้น จะต้องมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงจะสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้”  

1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นเท่ากับ

554,575,050 หุ้น







ขอบคุณ
ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ






