
การประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด(มหาชน)



หนา้: 2

คําแนะนํา 

ทางออกฉุกเฉิน ของโรงแรม



หนา้: 3

ขอความกรุณา งด ใชโทรศัพทมือถือ 

หรือ ปด เสียงโทรศัพทมือถือ



หนา้: 4

ประทับตราบัตรจอดรถ

ณ จุดลงทะเบยีน



หนา้: 5

คุณอมร  เลาหมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ



หนา้: 6

ดร.วีรพงศ  ไชยเพิ่ม
รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 



หนา้: 7

พลตํารวจตรีวิชัย สังขประไพ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 



หนา้: 8

คุณสุรชัย ขันอาสา 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน



หนา้: 9

ดร.ชนินทร ทินนโชติ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
และกรรมการตรวจสอบ



หนา้: 10

คุณโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และกรรมการการลงทุน



หนา้: 11

คุณธัชดา จิตมหาวงศ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 



หนา้: 12

คุณไพบูลย ศิริภาณุเสถียร
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 



หนา้: 13

พันเอกเปรมจิรัสย ธนไทยภักดี
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 



หนา้: 14

คุณเวอรจิลิโอ จูเนียร
เซอรแวนเทส ริเวรา
กรรมการ



หนา้: 15

คุณจิรายุทธ รุงศรีทอง 
กรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการการลงทุน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 



หนา้: 16

คุณกฤษฎา ศังขมณี 
กรรมการ



หนา้: 17

คุณเชิดชาย  

ปติวัชรากุล

คุณวิราวรรณ 

ธารานนท

คุณธิดารัชต  

ไกรประสิทธ์ิ

รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ



หนา้: 18

คุณจินดา  

มไหสวริยะ

รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

คุณสมบัติ  

อยูสามารถ

คุณบดินทร  

อุดล



หนา้: 19

คุณชรินทร 

โซน่ี

คุณนํ้าฝน  

รัษฎานุกูล

คุณวีระวัฒน  

เตชะสุนทโรวาท

รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ



หนา้: 20

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร (ประเทศไทย) จํากัด

ผูสอบบัญชี
บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด



หนา้: 21

อาสาสมัครตัวแทนจากผูถือหุน
และที่ปรึกษากฎหมาย

ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนและใหความเห็นในทางกฎหมาย



หนา้: 
22

ระเบียบวาระที่ 1

22

เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ



หนา้: 23

เรื่องท่ี 1

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดขั้นตอนการใหสิทธิแก

ผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั

ผูถือหุน ประจําป 2560 เปนการลวงหนาผานทางเว็บไซต

ของบริษัทฯ ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 และ

ไดแจงสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

ทั้งนี้ ไมมีผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ

ผานทางชองทางที่บริษัทฯ กําหนด



หนา้: 24

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหเปล่ียนแปลงการเรียกปการประชุม

สามัญผูถือหุนใหตรงกับปที่จัดการประชุมจริง ในป 2562 

(จากเดิมซ่ึงเรียกตามปที่รับรองงบการเงิน) 

และแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในปน้ีเพื่อใชในปตอไป (ป 2562)  

ดังนั้น การประชุมในปหนา จะเปน 
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

เรื่องท่ี 2



หนา้: 25

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

คุณจิรายุทธ รุงศรีทอง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2560

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

กรรมการผูอํานวยการใหญ

กรรมการการลงทุน

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 



หนา้: 26

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

พลตํารวจตรีวิชัย สังขประไพ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 



หนา้: 27

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

คุณโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2561

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณากําหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2560

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และกรรมการการลงทุน



หนา้: 
28

ระเบียบวาระที่ 2

28

เร่ืองพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559



หนา้: 
29

บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560 

โดยท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และบริษัทฯ ไดสงสําเนารายงาน

การประชุมดังกลาว ยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซตของ

บริษัทฯ แลว เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม  

ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2



หนา้: 
30

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป 2559



หนา้: 
31



หนา้: 
32



หนา้: 
33

ระเบียบวาระที่ 3
เร่ืองรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2560



หนา้: 34

รายไดจากการจําหนายน้ําดิบ
(ลานบาท)

ปริมาณน้ําดิบจําหนาย (ลานลบ.ม.)

2559 2560

250.52 225.90 

10.76 10.85

0

5

10

 -

 100.00

 200.00

 300.00

2559 2560 ลดลง

9.06%

2,696.43
2,452.05

ธุรกิจนํ้าดิบ

62.33 
38.49 

2559 2560

ปริมาณใชน้าํดบิของลูกคาอปุโภคบริโภค
(ลานลบ.ม.)

ปริมาณใชน้าํดบิของลูกคาอตุสาหกรรม
(ลานลบ.ม.)

188.19 187.41 

2559 2560

ลดลง

38.25%
ลดลง

0.41%

ลดลง

9.83%

+0.84%
ราคาเฉลี่ย: บาท/ลบ.ม.



หนา้: 35

อัตรากําไรขั้นตน

ธุรกิจนํ้าดิบ

2559 2560

57.34%
61.86%



หนา้: 36

2559 2560

1,392.88
1,422.75

93.06 96.43 

14.97 14.75

0

5

10

15

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

2559 2560

เพิ่มขึ้น

2.14%เพิ่มข้ึน

3.62%

รายไดจากการจําหนายน้ําประปา
(ลานบาท)

ปริมาณน้ําประปาจําหนาย
(ลานลบ.ม.)

ธุรกิจนํ้าประปา

ราคาเฉลี่ย: บาท/ลบ.ม.



หนา้: 37

อัตรากําไรขั้นตน

ธุรกิจนํ้าประปา

2559 2560

40.80% 38.22%



หนา้: 38

เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ

2559 2560

• EBITDA Margin 55.97% 57.52%

• อัตรากําไรสุทธิ 30.96% 30.55%

• อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 13.67% 12.15%

• อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 6.63% 6.21%

• อัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุน (D/E) 1.00 เทา 0.88 เทา 

• อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินตน (DSCR) 2.27 เทา 2.26 เทา 



หนา้: 39

ดานการจัดอันดับองคกร

ไดประกาศคงอนัดับเครดิตองคกร และอันดับเครดิตหุนกูไมดอยสิทธิ 

ไมมหีลักประกันของบริษัทฯ

สถานะทางการเงินท่ี แข็งแกรง ของบริษัทฯ 

และความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจท่ีอยูในระดับต่ํา 

A+ 
Stable

ท่ีระดับ



หนา้: 40

10.60 

2.29 

(3.76)

(0.04)

1.60 1.58 1.5-2.5

 (6.00)

 (4.00)

 (2.00)

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2560 (F)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)%YoY

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ

ไทย ในป 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัวรอยละ 1.58 ใกลเคียงกับป 2559 

 ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนี

ผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) ป 2561 

คาดวาจะขยายตัวในชวง 

รอยละ 1.5 - 2.5

 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก

 การลงทุนของภาครัฐ

 โครงการ EEC

ท่ีมา: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2560 และแนวโนมป 2561 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

ปจจัย +

2561 (F)



หนา้: 41

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 



หนา้: 
42

ดานการพัฒนาธุรกิจ

มุงเนนการขยายธุรกิจน้ําครบวงจร ซึ่งสอดคลองกับความตองการ

ของลูกคาและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC)



หนา้: 43

กลยุทธการขยายธุรกิจนํ้าครบวงจร

การตลาดเชิงรุก การวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development Strategy)

การพัฒนาประสิทธภิาพและความ

เชี่ยวชาญของบุคคลากรนํ้าครบวงจร 

 สรางการรับรูผลิตภัณฑน้ําครบวงจร แกกลุมลูกคาเปาหมาย 

 มีมาตรฐานและเทคโนโลยี ของผลิตภัณฑท่ีชัดเจนเปนท่ียอมรับ

 ราคา ท่ีสามารถแขงขันไดในตลาดนํ้าครบวงจร



หนา้: 44

การใหบริการนํ้าครบวงจร 

คาดวาจะไดรับสัญญาลูกคาน้ําครบวงจร

ไมนอยกวา 25 ลาน ลบ.ม. ในป 2561 

และเริ่มรับรูรายไดในป 2562



หนา้: 
45

สถานการณน้ํา
ป 2560



หนา้: 
46ที่มา : ขอมูลปริมาณนํ้าจากกรมชลประทาน



หนา้: 
47ที่มา : ขอมูลปริมาณนํ้าจากกรมชลประทาน



หนา้: 48

ดานเพิ่มศักยภาพของระบบทอสงนํ้า

ควบคุมระบบดวย SCADA

สถานสีบูน้าํ 17 สถานี

ลดปรมิาณน้าํสญูเสีย
ในระบบต่าํกวา 3%

แหลงน้ําหลัก 6 แหง
แหลงน้ําสํารอง 3 แหง

แผนการสํารองนํ้ากรณีเกิดภัยแลง 

เตรียมความพรอมในการสูบผันนํ้า

จากอางเก็บนํ้าประแสร-หนองปลาไหล 

การจัดหาแหลงนํ้าดิบสํารองจากบอดินเอกชน



หนา้: 
50

โครงสรางองคกร

สํานักเลขานุการบริษัท

•  แผนกเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

•  แผนกกฎหมาย

•  แผนกกฎหมาย (บริษัทในเครือ)

•  แผนกกํากับดูแลกิจการ

ผูบริหาร

(ไดรับมอบหมายกํากับดูแลกิจการในเครือ)

สายกลยุทธ สายพัฒนาธุรกิจ สายปฏิบัติการ สายสนับสนุน สายการเงินและบัญชี

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายอํานวยการ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายปฏิบัติการ

และบริการลูกคา

ฝายซอมบํารุง

ฝายบริหาร

โครงการกอสราง

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายวิศวกรรม

ฝายกลยุทธองคกร

ฝายส่ือสารองคกร

กรรมการผูอํานวยการใหญ

ฝายตรวจสอบ

Share Services Center (SSC)
จํานวน 36 คน

รวมจํานวนพนักงานบริษัท
จํานวน 214 คน

จํานวน 178 คน
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โครงสรางองคกร

SSC

กรรมการผูจ้ดัการ

ตรวจสอบ สาํนักกรรมการผูจ้ดัการ

ปฏิบติัการและพฒันาธรุกิจ

นโยบายและแผน

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ

และวิศวกรรม

ประปาบางปะกง

ฝ่ายบริการ 1

ประปาระยอง

ฝ่ายบริการ 2

ประปานครสวรรค์

ฝ่ายบริการ 3

พฒันาธุรกจิ ประปาฉะเชงิเทรา ประปาสตัหบี ประปาหวัรอ

วศิวกรรม ประปาชลบุรี
ประปาบอ่วนิ-
หนองขาม

ประปาราชบุรี

ประปาเกาะลา้น
บาํรงุรกัษาระบบ

ทอ่สง่น้ํา

นิคมหลกัชยั

เมอืงยาง

ประปาเกาะสมยุ
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ดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

→ Workshop แผนกลยุทธบริษัทฯ

→ อบรมทักษะการปฏิบัติงาน

→ อบรมทักษะพัฒนารายบุคคล
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ดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

→ การเตรียมความพรอม
ในการรับมือเหตุแผนดินไหว

→ จิตรักษพลังงาน
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→ การส่ือสารนโยบายและการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ในกิจกรรมตางๆ ไดแก  กิจกรรม EWG Sport Day และ CEO พบ

พนักงาน 

→ บริษัทฯ ไดแจงใหบริษัทยอยนํามาตรการตอตานการ

คอรรัปชั่นไปปฏิบัติ

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

→ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารไดรวมกันประชุม Workshop เพื่อ

จัดทําแผนกลยุทธของบริษัทฯ  ป 2560-2561 ซ่ึงไดกําหนดใหการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนกลยุทธของบริษัทฯ ดวย
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→ งานเสวนาวิชาการเน่ืองในวันตอตานคอรรัปชั่น 2560 

ภายใตหัวขอ “รัฐบาลใหม ! คอรรัปชันเกา ?” 
จัดโดยองคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) 

→ การอบรมผูคาและผูเชาเรื่อง “ตอตานคอรรัปชั่นแลว
ดีอยางไร” เพื่อใหผูคาและผู เชาทราบนโยบายบริษัทฯ 

เก่ียวกับการตอตานคอรรัปช่ัน และใหความรูในการเขาเปน

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี



หนา้: 56

→ การสัมมนาประจาํปในงาน Thailand’s 8th National Conference 
on Collective Action Against Corruption ของโครงการแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจุริต (CAC) ในหัวขอ “Bright Spots : 

Shine a light of hope on corrupt-less society”

“ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางขอตออายุการรับรองเปนสมาชิก

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต”

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัทฯ ไดรับคะแนน 94 คะแนน

จากการประเมินการจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2560 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี



หนา้: 58

บริษัทฯ ไดรับคะแนน “ดีเลิศ” จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2560

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 65 รายชื่อ “หุนยั่งยืน” ประจําป 2560

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
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ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยาง มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบตอสังคม และรักษาประโยชน

การพัฒนาสาธารณูปโภค

ดานน้ําและสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การพัฒนาการเรียนรู

อยางไมมีท่ีสิ้นสุด

ของผูมีสวนไดเสียทกุกลุม โดยดําเนินนโยบายภายใตกรอบการพัฒนาชมุชนใน 3 มิติ  



หนา้: 
61

การออกเสียงลงคะแนน

เปนวาระเพื่อทราบ ไมมกีารออกเสียงลงคะแนน

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2560

ดังรายละเอียดขางตนและในรายงานประจําป 2560 ตามส่ิงทีส่งมาดวย 3
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ระเบียบวาระที่ 4
เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560
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“งบการเงินรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

(บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

แสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการ และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกตองตามทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

งบการเงิน ประจําป 2560 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและใหความเห็นวา 



หนา้: 64

ภาพรวมการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ป 2560 รายไดจากการขายและบริการรวม 

4,308.04 ลานบาท 
ลดลง 68.92 ลานบาท หรือ 1.57%
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กําไรสุทธิสวนท่ีเปนผูถือหุนบริษัทใหญ (ลานบาท)

ลดลง

6.73%

ภาพรวมการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

1,221.18 

2559 2560

1,309.23
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สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

การวิเคราะหสถานะการเงิน

หน้ีสิน (ลานบาท)สินทรัพย (ลานบาท)

ลดลง

1.90%

2559 2560

19,820.40 19,482.62 9,052.71 

2559 2560

9,812.09

ลดลง
7.74%

2559 2560

9,854.47
10,242.56

เพิ่มข้ึน
3.94%
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ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินประจาํป 2560 ส้ินสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2560 ซ่ึงผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเห็นชอบแลว

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 5
เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2560
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การจายเงินปนผล ประจําป 2560

บริษัทฯ ไดจัดสรรเงินกําไรเพ่ือต้ังเปนสํารองตามกฎหมายไวไมนอยกวารอยละ 10 ของ             

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซ่ึงครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

ดังนั้น จึงไมตองจัดสรรทุนสํารองเพิ่มเติมอีก

นอกจากน้ี ในปน้ี ไดจัดสรรทุนสํารองตามขอกําหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 39.32 ลานบาท
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เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2560 

ในอัตราหุนละ 0.47 บาท (สี่สิบเจ็ดสตางค) ซึ่งประกอบดวย 

1.การจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.23 บาท (ย่ีสิบสามสตางค) ตอหุน ซึ่งผู

ถือหุนไดรับเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

2.การจายเงินปนผล 6 เดือนหลังของป 2560 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค) 

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

30 เมษายน 2561วันที่ผูซื้อหลักทรัพยไมไดสิทธิรับเงินปนผล (XD)

18 พฤษภาคม 2561 กําหนดจายเงินปนผล
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การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 6
เร่ืองพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีประจําป 2561
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ในป 2561 บริษัท ไพรซ  วอเตอรเฮาส  คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ (PwC) 

ซ่ึงเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มรีายชื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดเสนอบริการเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และไดพิจารณา

เปรียบเทียบอัตราคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2560 กับป 2561 แลว
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให

เสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคล

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีดังนี้

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
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นางสาวสุขุมาภรณ วงศอริยาพร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 
สถานที่ทํางาน : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ระยะเวลาที่ทาํงานกับบริษัท : 25 ป

ตําแหนงหนาทีใ่นบริษัท : หุนสวนสายงานตรวจสอบบัญชี
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นางสาววราภรณ วรธิติกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
สถานที่ทํางาน : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ระยะเวลาที่ทาํงานกับบริษัท : 26 ป

ตําแหนงหนาทีใ่นบริษัท : หุนสวนสายงานตรวจสอบบัญชี
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นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
สถานที่ทํางาน : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ระยะเวลาที่ทาํงานกับบริษัท : 30 ป

ตําแหนงหนาทีใ่นบริษัท : หุนสวนสายงานตรวจสอบบัญชี
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พิจารณาแตงตั้ง ใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ

งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาว

ขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  

เอบีเอเอส  จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  เอบีเอเอส  จํากัด แทนได 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยใชผูสอบบัญชีรายเดียวกัน 
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พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี ของบริษัทฯ 

เปนจํานวนเงิน 1,200,000 บาท

1,100,000 บาท 1,200,000 บาท 

ป 2560 ป 2561



หนา้: 
84

การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หนา้: 
85



หนา้: 
86



หนา้: 
87

ระเบียบวาระที่ 7
เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ



หนา้: 88

กรรมการที่ออกตามวาระ

คุณอมร

เลาหมนตรี

คุณไพบูลย

ศิริภาณุเสถียร
ดร.ชนินทร

ทินนโชติ

คุณธัชดา

จิตมหาวงศ



หนา้: 
89

เห็นควรนําเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อนําเสนอยังที่

ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2560 พิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเสนอ ดังนี้ 

(1) นายอมร เลาหมนตรี กรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอกีวาระหนึ่ง

(2) นางธัชดา จิตมหาวงศ กรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอกีวาระหน่ึง

(3) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการใหม แทน ดร.ชนินทร  ทินนโชติ 

(4) นางอัศวินี ไตลังคะ กรรมการใหม แทน นายไพบูลย  ศิริภาณุเสถียร 

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ทาน เปนกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่เกี่ยวของ ดังมีรายละเอียดประวัติตามส่ิงที่สงมาดวย 6

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ



หนา้: 90

นายอมร  เลาหมนตรี
ตําแหนง

กรรมการอิสระ

อายุ

67 ป 

การศึกษา

- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแหงรัฐเพนซิลเวเนีย

- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 208/2015) 

- Advanced Audit Committee Program (AACP 18/2015)

- Director Accreditation Program  (DAP 114/2015)

- Financial Statement for Director  (FSD 27/2015) 

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



หนา้: 91

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

2557 – ปจจุบัน คณะทํางานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

2550 – 2553 ที่ปรึกษาดานกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2548 – 2550 ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2545 – 2548 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2543 – 2545 ผูอํานวยการสวนพัฒนาโครงสรางและระบบงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา้: 92

ตําแหนง

กรรมการอิสระ

อายุ

60 ป 

การศึกษา

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 208/2015) 

- Director Accreditation Program (DAP 114/2015)

- Advanced Audit Committee Program (AACP 18/2015)

- Financial Statement for Director (FSD 27/2015)

นางธัชดา จิตมหาวงศ 



หนา้: 93

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ตอ) 

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

- Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)

- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 30/2017)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน   

ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2559 - 2560 ผูอํานวยการกองบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2554 - 2559 ผูอํานวยการสํานักกํากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง



หนา้: 94

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (ตอ) 

2550 - 2554 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพฒันาระบบการคลัง  กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง

2548 – 2550 เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2542 – 2548 คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2540 – 2541 หัวหนาฝายแผนงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2539 – 2540 หัวหนาผูตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



หนา้: 95

ตําแหนง

กรรมการอิสระ

อายุ

63 ป 

การศึกษา

- ปริญญาโท  Master of Science (Mechanical Engineering),

Texas A&I University 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 82/2006) 

- Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) 

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล



หนา้: 96

การอบรมอ่ืนๆ 

- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) 2/2009

สถาบันวิทยาการการคา 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 11/2553

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง Leadership Development Program 

“Enhancing Competitiveness” 2012 , International Institute for Management 

Development (IMD) 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน. รุน 5/2557) 

สถาบันวิทยาการพลังงาน 



หนา้: 97

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

2560- ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีโอเอ (เพนท) 

ประเทศไทย 

2558- ปจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

และกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อสมท.   

2555- 2557 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. ไทยออยล 

2554- 2555 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

2551- 2554 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท. เคมิคอล   



หนา้: 98

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

2560- ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด

2559- ปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ

สังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2557- ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส จํากัด 

2551- ปจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

2553- ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  



หนา้: 99

ตําแหนง

กรรมการอิสระ

อายุ

65 ป 

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Program for Management Development Graduate School of 

Business Administration (PMD 61), Harvard University 

- Program for Families in Business From Generation to Generation, 

Harvard Business School 

นางอัศวินี ไตลังคะ 



หนา้: 100

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 18/2002) 

- Audit Committee Program (ACP 15/2006 และ 18/2007) 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI 11/2016) 

การอบรมหลักสูตรที่สําคัญ

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน

2560- ปจจุบัน กรรมการอุทธรณ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2559- ปจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาอาวุโส 

บมจ. หลักทรัพยธนชาติ



หนา้: 101

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2556- ปจจุบัน คณะทํางาน Product & Marketing Steering Committee 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2553- 2554 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด 

2552- 2556 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพยธนชาต 

2543- 2558 กรรมการผูจัดการ บมจ. หลักทรัพยธนชาต 



หนา้: 
102

การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงตั้ง

รายบุคคล



หนา้: 
103



หนา้: 
104



หนา้: 
105

ระเบียบวาระที่ 8

105

เร่ืองพิจารณากําหนดคาตอบแทน

แกคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2561



หนา้: 106

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาโดยคํานึงถึง 

1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 

3) ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการ 

4) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

5) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ



หนา้: 107

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเห็นชอบการนําเสนอคาตอบแทน

คณะกรรมการประจําป 2561 เทากับป 2560 
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนด

คาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2561 ดังน้ี฿

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ



หนา้: 108

เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ 

ป 2560 ป  2561

คาตอบแทน 

(บาท/เดือน)

คาเบ้ียประชุม

(บาท/ครั้ง)

คาตอบแทน 

(บาท/เดือน)

คาเบ้ียประชุม

(บาท/ครั้ง)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 45,000 15,000

คงเดิม
คณะกรรมการบริษัทฯ 30,000 10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000

คณะกรรมการชุดยอยอืน่ ไมมีรายเดือน 10,000



หนา้: 
109

การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม



หนา้: 
110



หนา้: 
111



หนา้: 112

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 12 คน

คุณอมร

เลาหมนตรี

ดร.วีรพงศ

ไชยเพิ่ม

พลตํารวจตรีวิชัย

สังขประไพ

คุณสุรชัย

ขันอาสา



หนา้: 113

คุณโอฬาร 

วงศสุรพิเชษฐ

คุณธัชดา

จิตมหาวงศ

พันเอกเปรมจิรัสย

ธนไทยภักดี

คุณกฤษฎา

ศังขมณี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 12 คน



หนา้: 114

คุณเวอรจิลิโอ จูเนียร

เซอรแวนเทส ริเวรา

คุณวีระศักดิ์

โฆสิตไพศาล

คุณอัศวินี

ไตลังคะ

คุณจิรายุทธ

รุงศรีทอง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 12 คน



หนา้: 
115

ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องพิจารณากําหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2560



หนา้: 116

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติการคงอัตราการจายเทากับโบนัส

คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2560 

ในอัตรารอยละ 0.80 ของอัตราเงินปนผล

ของผูถือหุนตามหลักเกณฑเดิม

(จํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรตอไป)



หนา้: 
117

การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม
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หนา้: 
120

ระเบียบวาระที่ 10
เร่ืองพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ 



หนา้: 121

เห็นควรนําเสนอยังที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข

ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 33 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไขเพ่ิมเติม

โดยคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 

เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจ 

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
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มาตรา 100 ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกัน

ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียก

ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุน

คนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการ

จัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม

ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในมาตรา 103 ผูถือหุนตามวรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการ

จัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท

พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ัง คสช.ที่ 21/2560)
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เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ
ขอบังคับบริษัทฯ รางขอบังคับบริษัทฯ ที่ขอแกไข

ขอ 33 ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ให

เรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาว ใหกระทําภายในส่ีเดือน

ภายหลังการส้ินสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ 

ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร 

หรือเมื่อผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซ่ึงมีหุนรวมกันไม

นอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกันทําหนังสือใน

ฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ไดโดยในหนังสือรองขอ

นั้น ตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัด

ประชุมภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

ขอ 33 ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุม

สามัญ” การประชุมสามัญดังกลาว ใหกระทําภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปทางการบัญชี

ของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนคน

หนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็

ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ใน

กรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือจากผูถือหุน

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู

ถือหุนท้ังหลายซ่ึงเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวนั้นจะเรียก

ประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ให

ถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอัน

จําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรค

สามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซ่ึงมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 35 ผู

ถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมใน

ครั้งนั้นใหแกบริษัท



หนา้: 
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การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี)
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
สําหรับงานประชุม AGM 

ประจําป 2560



ขอบคุณ
ขอใหทานเดินทางโดยสวัสดิภาพ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด(มหาชน)
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