
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)
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ค าแนะน า 

ทางออกฉุกเฉิน ของโรงแรม
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ขอความกรุณา งด ใช้โทรศัพท์มือถือ 

หรือ ปิด เสียงโทรศัพท์มือถือ
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ประทับตราบัตรจอดรถ

ณ จุดลงทะเบียน
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5

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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นายอมร  เลาหมนตรี
กรรมการอิสระ
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นายสุรชัย ขันอาสา 
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการการลงทนุ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
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นางธัชดา จิตมหาวงศ์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพือ่ความยั่งยืน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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นางอัศวินี ไตลังคะ 
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการการลงทนุ
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พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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นายกฤษฎา ศังขมณี 
กรรมการ
กรรมการการลงทนุ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์
เซอร์แวนเทส ริเวร่า
กรรมการ
กรรมการการลงทนุ
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นางสาวสมจิณณ์ พิลึก
กรรมการ
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นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 
กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
กรรมการการลงทนุ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายเชิดชาย  ปิติวัชรากุล
รอง กกญ.  มอบหมายด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือ
นายสมบัติ อยู่สามารถ
รอง กกญ. สายการเงนิและบัญชี และ รองกรรมการผู้จัดการ
สายบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทลีิตีส์้ 

นางสาวจินดา  มไหสวริยะ
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายสนับสนุน



นายชรินทร์ โซนี่
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 

นายบดินทร์  อุดล
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบัตกิาร 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือ
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นายวีระวัฒน์  เตชะสุนทโรวาท
รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบตัิการและพัฒนาธุรกจิ
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี ส์ 

นางน  าฝน  รัษฎานุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัท

นางธิดารัชต์  ไกรประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
ส านักตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือ
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ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ส านักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากัด

นายพิจารณ์ สุขภารังษี
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ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด

นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร นายพจนัคร ปักษี



อาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
และที่ปรึกษากฎหมาย

ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและให้ความเห็นในทางกฎหมาย
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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เรื่องที่ 1
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ด้
ก าหนดขั นตอนการให้สิทธิแก่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบ
วาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั ง
เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี  2 562 ผ่ านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2561 และ
ได้แจ้งสารสนเทศยัง ตลท. 
แล้ว

ทั งนี  ไม่มผีู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการผ่านทางช่องทางทีบ่รษิัทก าหนด
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ในปีนี จะเรียกปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตรงกับปีที่จัดการ
ประชุมจริง (2562) จากเดิมซ่ึงเรียกตามปีที่รับรองงบการเงิน

เรื่องที่ 2
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ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561

กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
กรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาก าหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
กรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562

นางธัชดา จิตมหาวงศ์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน



ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560



บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดย
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทได้ส่งส าเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั งเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อพิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560







ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2561
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ภาพรวมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

ปี 2561 รายได้จากการขายและบริการรวม 

4,220.99 ล้านบาท 
ลดลง 87.05 ล้านบาท หรือ 2.02%



1,232.02 

1,129.77 

2560 2561

1,221.18 

1,117.52 

2560 2561

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท)

ลดลง

8.49%

ภาพรวมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

ลดลง

8.30%

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)



225.90 219.98 

2560 2561

2,452.05 2,393.82 

2560 2561

ธุรกิจน  าดิบ

รายได้จากการจ าหน่ายน  าดิบ
(ล้านบาท)

ปริมาณน  าดิบจ าหน่าย
(ล้านลบ.ม.)

ลดลง

2.37%
ลดลง

2.62%

ค่าน  าดิบ
15%

ค่าไฟฟ้า
28%

ค่าเสื่อมราคา
35%

ค่าซ่อมแซม
6%

อื่นๆ
16%2561

60.55%

ค่าน  าดิบ
13%

ค่าไฟฟ้า
35%

ค่าเสื่อมราคา
32%

ค่าซ่อมแซม
6%

อื่นๆ
14%2560

61.86%

ก าไรขั นต้น - น  าดิบ



1,422.75 

1,438.40 

2560 2561

96.43 96.55 

2560 2561

เพิ่มขึ น

1.10%
เพิ่มขึ น

0.13%

รายได้จากการจ าหน่ายน  าประปา
(ล้านบาท)

ปริมาณน  าประปาจ าหน่าย
(ล้านลบ.ม.)

ค่าน  าดิบ
18%

ค่าไฟฟ้า
16%

ค่าเสื่อมราคา
33%

ค่าจ้าง และค่า
ซ่อมแซม

24%

ค่าสารเคมี
4%

อื่นๆ 5%

2561
36.55%

ค่าน  าดิบ
17%

ค่าไฟฟ้า
17%

ค่าเสื่อมราคา
32%

ค่าจ้าง และค่า
ซ่อมแซม

26%

ค่าสารเคมี
3%

อื่นๆ 5%

2560
38.22%

ธุรกิจประปา ก าไรขั นต้น - น  าประปา



อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท

2559 2560 2561

• อัตราก าไรสุทธิ 30.96% 30.55% 28.33%

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 13.67% 12.15% 10.71%

• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 6.63% 6.21% 5.64%

• อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 1.00 เท่า 0.88 เท่า 0.88 เท่า 

• อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี ยและเงินต้น (DSCR) 2.27 เท่า 2.26 เท่า 2.19 เท่า 
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เหตุการณ์ส าคัญ

ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีหลักประกันของบริษัท

สถานะทางการเงินที่ แข็งแกร่ง ของบริษัท 

และความเสี่ยงในการด าเนินธรุกิจที่อยู่ในระดับต่ า 

A+ 
Stable

ที่ระดับ



วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทลงนามสัญญาซื อขายน  าอุตสาหกรรมกับบริษัท กัลฟ์ พีดี จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 25 ปี 

โดยมีปริมาณซื อขาย 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 21.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

เหตุการณ์ส าคัญ
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เหตุการณ์ส าคัญ

วันที่  27 กันยายน 2561 บริษัทได้ รับคัดเลือกจาก
กองทัพเรือเพื่อเข้าร่วมโครงการงานระบบประปาและบ าบัดน  า
เสียพื นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ในรูปแบบสัญญา
สัมปทาน BOT (Build - Operate - Transfer) มีระยะเวลา
ด าเนินกิจการ 25 ปี โดยมีปริมาณซื อขาย 20,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน คิดเป็น 7.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี



วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทลงนามสัญญาซื อขายน  าอุตสาหกรรมกับบริษัท อมตะ วอเตอร์ จ ากัด 
เพ่ือจ าหน่ายน  าอุตสาหกรรมแก่นิคมอมตะซิตี  ระยอง เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีปริมาณซื อขาย 

15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

เหตุการณ์ส าคัญ



เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทและผู้รับเหมาจัดหาที่ดินและก่อสร้างโครงการพัฒนา
สระเก็บน  าดิบทับมา ได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ ศาลจังหวัดระยอง เรียบร้อยแล้ว ท าให้คดี
เป็นอันสิ นสุด โดยผู้รับเหมาตกลงคืนค่าจ้างที่ได้รับไว้หลังหักหลักประกันให้แก่บริษัทเป็นจ านวน 1,051.79
ล้านบาท แบ่งเป็นการโอนที่ดินจ านวน 522.55 ล้านบาท และคืนเป็นเงินจ านวน 529.24 ล้านบาท เพื่อเป็น
การประกันในการที่ผู้รับเหมาจะต้องด าเนินการก่อสร้างต่อ โดยด าเนินการก่อสร้างในส่วนที่ค้างอยู่ให้แล้ว
เสร็จภายใน 22 เดือน (ตุลาคม 2563) และบริษัทจะช าระค่าก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ นทั งหมด

เหตุการณ์ส าคัญ



วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงสร้างราคาค่าน  าใหม่ โดยมี
หลักการคิดอัตราค่าน้้า ดังนี้ 

“อัตราค่าน  า” = Reserve Charge + Demand Charge + Usage Charge 

อัตราค่าน  าจะถูกปรับโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี ตามอัตราดัชนีที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าดัชนีผัน
แปรค่าไฟฟ้า หรือ FT ค่าดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI เป็นต้น 

เหตุการณ์ส าคัญ
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โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ได้รับ LOI จากกองทัพเรือ

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
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ด้านการพัฒนาธุรกิจ
มุ่งเน้นการขยายธุรกิจน  าครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าและนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)
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กลยุทธ์การขยายธุรกิจน  าครบวงจร

การตลาดเชิงรุก การวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development Strategy)

การพัฒนาประสิทธิภาพและความ
เชี่ยวชาญของบุคคลากรน  าครบวงจร 

❑ สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์น  าครบวงจร แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

❑ ขยายโครงข่ายการให้บริการน  าครบวงจร

❑ มีมาตรฐานและเทคโนโลยี ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ

❑ ราคา ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดน  าครบวงจร
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การให้บริการน  าครบวงจร 

คาดว่าจะได้รับสัญญาลูกค้าน  าครบวงจร
ไม่น้อยกว่า 25 ล้าน ลบ.ม. ในปี 2562 
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สถานการณ์น  า
ปัจจุบัน
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ด้านเพิ่มศักยภาพของระบบท่อส่งน  า

ควบคุมระบบด้วย SCADA

สถานีสูบน  า 15 สถานี

ลดปริมาณน  าสูญเสยี
ในระบบต่ ากว่า 3%

แหล่งน  าหลัก 6 แห่ง
แหล่งน  าส ารอง 3 แห่ง

แผนการส ารองน  ากรณีเกิดภัยแล้ง 

เตรียมความพร้อมในการสูบผันน  า
จากอ่างเก็บน  าประแสร์-หนองปลาไหล 

การจัดหาแหล่งน  าดิบส ารองจากบ่อดินเอกชน



54

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

แผนกลยุทธ์องค์กร 
(Corporate Strategy 2562-2564) 

• Deep Functional Expertise
• IDP
• Knowledge Management

HR Master Plan

• Performance Management System
• Career Path
• Key Performance Indicators (KPIs

HR Foundation

Learning & Development
• Individual Development Plan (IDP)
• Talent & Succession Plan
• Knowledge Management (KM) 
• Learning Organization

Employee Engagement
• CORE Value & CORE Competency
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ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม รู้ พื น ฐ า น
ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น ใ ห ม่

ก า ร พั ฒ น า
ทั ก ษ ะ ภ า ว ะ

ผู้ น า

ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
พ นั ก ง า น ต า ม ส า ย วิ ช า ชี พ

ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร อ ง ค์

ค ว า ม รู้

Learning & Development
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CORE

“  ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้  ไ ม่ มี ท่ี สิ้ น สุ ด ”

S Stakeholders Focus
(การให้ความส าคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

H Holistic Thinking 
(การคิดในมุมมององค์รวม)

A Adaptability
(ความสามารถในการปรับเปลี่ยน)

Result Acceleration 
(กระตือรือร้นท าให้เกิดผลสัมฤทธิ)์

P Proactive & Creative Thinking
(มีความคิดเชิงรุกและความคิดสร้างสรรค์)

R

Value & Competency 



บริษัทได้รับคะแนน 95 คะแนน
จากการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี



ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทร่วมฟังค า
บรรยาย หัวข้อ “New CG Code 2017 and New Laws” โดยที่ปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ากัด เป็นวิทยากร



งานวันต่อต้านคอร์รัปชนั 2561 ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” จัดโดย
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย)

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี



ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี
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วันที่  8 ตุลาคม 2561 บริษัทจัดงานกิจกรรมครบรอบ 26 ปี อีสท์ วอเตอร์ และกิจกรรม CG Day โดยมี
คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธาน คกก. บริษัท ร่วมบรรยายในหัวข้อ “EWG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท



เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี
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วันที่ 7 พ.ย.  2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เข้าร่วมฟังค าบรรยาย
หัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) เป็นวิทยากร

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี



บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ”จากการประเมินการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2561

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 79 รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”ประจ าปี 2561
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการด าเนินธุรกิจ
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2561 บริษัท ได้จัดท้านโยบายการบริหารจัดการเพือ่ความยั่งยืน  ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทเป็นที่เรียบร้อย  

โดยมีนโยบายการด้าเนินงาน ดังนี้

▪ การก ากับดูแลกิจการที่ดี
▪ ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพแหล่งน  า 
▪ การบริหารจัดการนวัตกรรม
▪ สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
▪ การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ละส่งเสริมการเรียนรู้
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังคงยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่าง 
มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
รักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยด าเนินนโยบายภายใต้กรอบ

การพัฒนาชุมชนใน 3 มิติ  
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรอบกลยุทธ์

สร้าง
พัฒนา

ภายใต้กรอบกลยุทธ์ 3 สร้าง   3 พัฒนา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
และเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างมั่นคง ดังนี 
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281.99 296.58 282.02 
256.13 249.75 
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 100.00

 150.00

 200.00
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(Mil. m3)

Total กลุ่มอุปโภคบริโภค UU กลุ่มอุตสาหกรรม

ปริมาณน า้ดบิผ่านท่อแยกรายกลุ่มลูก  ้า
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นิ้มอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

เงนิลงทุน: 460 ลา้นบาท
ก ำลงักำรผลติ: 5.5 ลา้นลบ.ม. ต่อปี
เร่ิมรับรู้รำยได้ในปี: 2563

สัญญาซือ้ขายน า้อุตสาหกรรม: อมตะซิตี ้และกัลฟ์

เงนิลงทุน: 750 ลา้นบาท
ก ำลงักำรผลติ: 22.0 ลา้นลบ.ม. ต่อปี
เร่ิมรับรู้รำยได้ในปี: 2564

โรงไฟฟ ากัลฟ์



วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงสร้างราคาค่าน  าใหม่ โดยมีหลักการคิดอัตราค่าน้้า 
ดังนี้

▪ Reserve Charge
▪ Demand Charge 
▪ Usage Charge 

อัตราค่าน  าจะถูกปรับโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี ตามอัตราดัชนีที่เกี่ยวข้อง เช่น Ft, CPI เป็นต้น
โครงสร้างราคาใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทในด้านการวางแผนการลงทุนในอนาคตได้ และเป็น

ประโยชน์ต่อลูกค้าในด้านการมีส่วนร่วมในการก้าหนดราคาที่เหมาะสมจากการบริหารพฤติกรรมการรับน้้า 
พร้อมทั้งสามารถคาดการณ์อัตราราคาค่าน้้าและจัดท้างบประมาณในอนาคตได้จากสูตรโครงสร้างราคา
ดังกล่าว

70

โ้รงสร างอัตรา้่าน า้ดบิใหม่

อตัราค่าน ้า = Reserve Charge + Demand Charge + Usage Charge  

Fixed Charge Variable Charge
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ปริมาณน า้ผ่านท่อรายเดอืน



การออกเสียงลงคะแนน
เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ข้อพิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใน
รอบปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้นและในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์
โหลดได้ที่ QR Code ในแผ่นหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ระเบียบวาระที่ 4

73

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561
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“งบการเงินรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการ และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

งบการเงิน ประจ าปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นว่า 



ผลการด าเนินงาน

ปี 2561

รายได้จากการขายและบริการรวม 

4,220.99 ล้านบาท 
ลดลง 87.05 ล้านบาท หรือ 2.02%

ก าไรสุทธิ

1,129.77 ล้านบาท 
ลดลง 102.24 ล้านบาท หรือ 8.30%
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ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

งบการเงินปี 2561

หนี สิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์ (ล้านบาท)

เพิ่มขึ น
3.73%

19,482.62 20,140.90 

2560 2561

เพิ่มขึ น

3.38%

9,052.71 9,335.75 

2560 2561

เพิ่มขึ น
3.13%

10,242.56 10,624.66 

2560 2561
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สถานะการเงิน



ข้อพิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 สิ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561
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การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561

บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 1,117.52 ล้านบาท
(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)

คิดเป็น 0.67 บาทต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ก าไรสุทธิ ของงบการเงินรวม
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เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561

ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท (สี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย 

1.การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับ
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

2.การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) 

ข้อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2 พฤษภาคม 2562วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล

17 พฤษภาคม 2562ก าหนดจ่ายเงินปันผล



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาแต่งตั งและก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562
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ในปี 2562 บริษัท ไพร้ซ  วอเตอร์เฮ้าส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด หรือ (PwC) 
ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณา

เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 กับปี 2562 แล้ว
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คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งบุคคล
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีดังนี 

ข้อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 
สถานที่ท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด
ระยะเวลาที่ท างานกับบริษัท : 26 ปี
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
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นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
สถานท่ีท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด
ระยะเวลาที่ท างานกับบริษัท : 27 ปี
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
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นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
สถานที่ท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด
ระยะเวลาที่ท างานกับบริษัท : 31 ปี
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
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พิจารณาแต่งตั ง ให้บุคคลดังต่อไปนี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  
จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากัด แทนได้ ทั งนี  บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบ
บัญชีรายเดียวกัน 
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พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ของบริษัท 
เป็นจ านวนเงิน 1,165,000 บาท

1,200,000 บาท 1,165,000 บาท 

ปี 2561 ปี 2562
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การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

98



กรรมการที่ออกตามวาระ

นายโอฬาร
วงศ์สุรพิเชษฐ์ 

พันเอก เปรมจิรัสย์ 
ธนไทยภักดี

นายสุรชัย 
ขันอาสา 

พลต ารวจตรี วิชัย
สังข์ประไพ 
* ลาอออกจากต าแหน่งกรรมการเมื่อ 25 ก.พ.2562
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เห็นควรน าเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เพ่ือน าเสนอยังท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดังนี  

(1) นายสุรชัย ขันอาสา กรรมการเดิมกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(2) พลเรือเอก โสภณ     วัฒนมงคล กรรมการใหม่ แทน พลต ารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ
(3) นายพิสิฐ               หงส์วณิชย์กุล กรรมการใหม่ แทน นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
(4) นายบ ารุงศักดิ์         ฉิ่งวังตะกอ กรรมการใหม่ แทน พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี

ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน ที่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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นายสุรชัย ขันอาสา 
ต าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

อายุ
61 ปี 

การศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) เอก

นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2553 รักษาการในต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุรชัย ขันอาสา 
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ต าแหน่งท่ีได้รับการเสนอแต่งตั งในบริษัท
กรรมการอิสระ

อายุ
61 ปี 

การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 35
- เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
- นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
- นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 

ต าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
- รองผู้บัญชาการทหารเรือ 
- ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของ

กองทัพเรือ 

พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล 



104

ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ 
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 รองเสนาธิการทหารเรือ 
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ (อัตราพลเรือโท) 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ (อัตราพลเรือตร)ี 
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ 
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545 ผู้อ านวยการกองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์ 

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ 
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ 

พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล 



ต าแหน่งท่ีได้รับการเสนอแต่งตั งในบริษัท 
กรรมการ

อายุ
60 ปี 

การศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

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

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล 
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ต าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน  รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร)์ การประปา

ส่วนภูมิภาค
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร)์ 
พ.ศ. 2552 ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
พ.ศ. 2551 ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน 
พ.ศ. 2548 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พ.ศ. 2545 ผู้อ านวยการกอง (พ.ชั น 9) 
พ.ศ. 2538 หัวหน้างาน 8

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล 



ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั งในบริษัท 
กรรมการ

อายุ
55 ปี 

การศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นายบ ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ 
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ต าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค 
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส านักผู้ว่าการ) 
พ.ศ. 2552 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. 2548 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2543 หัวหน้างาน 8

นายบ ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ 



นายสุรชัย ขันอาสา 
กรรมการอิสระ 

พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล 
กรรมการอิสระ

นายบ ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
กรรมการ  

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
กรรมการ 



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแต่งตั ง
รายบุคคล
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562
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คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดย
อ้างอิงจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน 
ค่าเบี ยประชมุประจ าปี 2561 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติ
เป็นเลิศ (Best Practice)



คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการน าเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการประจ าปี 2562 เท่ากับปี 2561
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 ดังนี ฿

ข้อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 

และจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด ตามจ้านวนครั้งที่เข้าประชุมจริง



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม







รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 12 คน

นายวีรศักดิ์ 
โฆสิตไพศาล

นายอมร
เลาหมนตรี

นายสุรชัย
ขันอาสา

นางธัชดา  
จิตมหาวงศ์



นายกฤษฎา  
ศังขมณี 

นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์
เซอร์แวนเทส ริเวร่า

นางอัศวินี 
ไตลังคะ 

นางสาวสมจิณณ์ 
พิลึก

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 12 คน



พลเรือเอก โสภณ 
วัฒนมงคล 

นายพิสิฐ 
หงส์วณิชย์กุล 

นายบ ารุงศักดิ์ 
ฉิ่งวังตะกอ 

นายจิรายุทธ
รุ่งศรีทอง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 12 คน



ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องพิจารณาก าหนดโบนัสคณะกรรมการบรษิัท
ประจ าปี 2561
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ข้อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การคงอัตราการจ่ายเท่ากับโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2561 เท่ากับปี 2560

ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เดิม
(จ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรต่อไป)



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม







ระเบียบวาระที่ 10
เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
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เห็นควรน าเสนอยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ
แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่  74/2557 เรื่องการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และค าชี แจงกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคม
การค้า และหอการค้า ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559

ข้อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



เปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 23 ร่างข้อบังคับข้อ 23 ที่ขอแก้ไข

ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ้านวนกรรมการทั้งหมด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม”

ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ้านวนกรรมการทั้งหมด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้กรรมการของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมและด าเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่
กรรมการอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และ
กรรมการทั งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของ
กรรมการทุกคนในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ
และตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ 
และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี ”



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทั งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง







ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ส าหรับงานประชุม AGM 

ประจ าปี 2562



ขอบคุณ
ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)


