
การประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
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เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โปรดสวมหนากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยูในสถานที่ประชมุ

นั่งเวนระยะหาง

อยางนอย 

1 เมตร

บันทึกคําถามในแบบฟอรม
มอบใหเจาหนาที่



กรุณา งด ใชโทรศัพทมือถือ 

หรือ ปด เสียงโทรศัพทมือถือ
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ประทับตราบัตรจอดรถ

ณ จุดลงทะเบียน
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นายวีรศกัดิ ์โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริษัท
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นายสุรชัย ขันอาสา 
กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการการลงทนุ

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพือ่ความย่ังยืน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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นางธัชดา จิตมหาวงศ
กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพือ่ความย่ังยืน
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นางอัศวินี ไตลังคะ 
กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยั่งยืน
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พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ
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นายกฤษฎา ศังขมณี 
กรรมการ

กรรมการการลงทนุ



นายเวอรจิลิโอ จูเนียร
เซอรแวนเทส ริเวรา
กรรมการ
กรรมการการลงทนุ
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นางสาวสมจิณณ พิลึก
กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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นายพิสิฐ หงสวณิชยกุล
กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายบํารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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นายจิรายุทธ รุงศรีทอง
กรรมการ และกรรมการผูอํานวยการใหญ

กรรมการการลงทนุ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายเชิดชาย  ปติวัชรากุล
รอง กกญ.  มอบหมายดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิต้ีส 

รายช่ือผูบริหารของบริษัท และบริษัทในเครือ

นายสมบัติ อยูสามารถ
รอง กกญ. สายการเงินและบัญชี และ 

รองกรรมการผูจัดการสายบริหาร บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิต้ีส 



นายบดินทร  อุดล
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ 

นายชรินทร โซนี่
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายกลยุทธและ

พัฒนาธุรกิจ  

รายช่ือผูบริหารของบริษัท และบริษัทในเครือ



นางน้ําฝน  รัษฎานุกูล
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ 

สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ

นางสาวจินดา  มไหสวริยะ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายสนับสนุน

รายช่ือผูบริหารของบริษัท และบริษัทในเครือ
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นางธิดารัชต  ไกรประสิทธิ์
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ

สํานักตรวจสอบ

นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ
เลขานุการบริษัท

และผูอํานวยการสํานักเลขานุการบริษัท

รายช่ือผูบริหารของบริษัท และบริษัทในเครือ
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ผูสอบบัญชี

บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

นางสาวสุขมุาภรณ วงศอริยาพร นายพจนัคร ปกษี
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บริษัท สํานักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จํากัด

นายพิจารณ สุขภารังษี



อาสาสมัครผูแทนจากผูถือหุน
และผูแทนจากบริษัทสํานักงานกฎหมาย
ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนและใหความเห็นในทางกฎหมาย
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
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คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดขั้นตอนการใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยเสนอ

1) ระเบียบวาระการประชุมและ

2) เสนอชื่อบุคคลเพือ่เขารับการเลอืกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนาในการประชมุสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 ผานทางเว็บไซตของบริษทั ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2562 และไดแจง

สารสนเทศยัง ตลท. แลว

ไมมผูีถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้ง

เปนกรรมการผานทางชองทางท่ีบริษัทกําหนด

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

หลักเกณฑการใหสิทธแิกผูถอืหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลอืกตัง้เปนกรรมการลวงหนา

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
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ผูนําเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2563

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณากําหนดคาตอบแทนและสทิธิประโยชนแกคณะกรรมการ

บริษัท ประจําป 2563

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบัของบริษัท ขอ 23 และขอ 33

กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ
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ผูนําเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2563

นางธัชดา จิตมหาวงศ

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2563

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน
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ผูนําเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2563

พลเรือเอกสชุีพ หวงัไมตรี 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ



ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562



บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 23

เมษายน 2562 โดยที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่กฎหมาย

กําหนด และบริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวยัง

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทแลว เมื่อวันที่ 

7 พฤษภาคม 2562 ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม



การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ขอพิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน

ประจําป 2562







ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2562
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ภาพรวมการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ป 2562 รายไดจากการขายและบริการรวม 

4,680.08 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 459.09 ลานบาท หรือ 10.88%



1,129.77 

1,055.91 

2561 2562

1,117.52 

1,044.79 

2561 2562

กําไรสุทธิ (ลานบาท)

ลดลง

6.51%

ภาพรวมการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ลดลง

6.54%

กําไรสุทธิสวนที่เปนผูถือหุนบริษัทใหญ (ลานบาท)



219.98 

282.23 

2561 2562

2,393.82 

2,844.70 

2561 2562

ธุรกิจนํ้าดิบ

รายไดจากการจําหนายน้ําดิบ
(ลานบาท) ปริมาณน้ําดิบจําหนาย

(ลานลบ.ม.)

เพ่ิมข้ึน

18.84%

เพ่ิมข้ึน

28.30%

คาน้ําดิบ

15%
คาไฟฟา

28%

คาเส่ือมราคา

35%

คาซอมแซม

6%

อ่ืนๆ 16%2561
60.55%

คาน้ําดิบ

14%

คาไฟฟา

37%

คาเส่ือมราคา

29%

คาซอมแซม

8%

อ่ืนๆ 12%2562
50.92%

กําไรขั้นตน - น้ําดิบ



96.55 
99.84 

2561 2562

เพ่ิมข้ึน

4.50%
เพ่ิมข้ึน

3.41 %

รายไดจากการจําหนายน้ําประปา
(ลานบาท)

ปริมาณน้ําประปาจําหนาย
(ลานลบ.ม.)

คาน้ําดิบ 18%
คาไฟฟา 16%

คาเส่ือมราคา

33%

คาจาง และคา

ซอมแซม 24%

คาสารเคมี 4%

อ่ืนๆ 5%

2561
36.55%

คาน้ําดิบ 20%คาไฟฟา 15%

คาเส่ือมราคา

33%

คาจาง และคา

ซอมแซม 23%

คาสารเคมี 5%

อ่ืนๆ 4%

2562
34.44%

ธุรกิจประปา กําไรขั้นตน - น้ําประปา

1,438.40 1,503.16 

2561 2562



อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของบริษัท

2560 2561 2562

• อัตรากําไรสุทธิ 30.55% 28.33% 23.59%

• อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 12.15% 10.71% 9.74%

• อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 6.21% 5.64% 5.06%

• อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E) 0.88 เทา 0.88 เทา 0.94 เทา 

• อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินตน (DSCR) 2.26 เทา 2.19 เทา 2.20 เทา 
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เหตุการณสําคัญ
เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติลงทุนโครงการ

ก อ ส ร า ง ร ะ บ บ ท อ ส ง น้ํ า ดิ บ อ า ง เ ก็ บ น้ํ า

คลองหลวง-ชลบุรี เพื่อลดความเสี่ยงการขาด

แคลนน้ําในป 2564 บริษัทจําเปนตองจัดหาแหลงน้ํา

ตนทุนเพ่ิมเติม และรองรับความตองการลูกคาท่ีใชน้ําเพ่ิมขึ้น



เหตุการณสําคัญ

บริษัทไดประกาศคงอันดับเครดิตองคกร และอันดับเครดิตหุนกู

ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ A+ Stable 

สถานะทางการเงินที่ แข็งแกรง ของบริษัท และความเสี่ยงใน

การดําเนินธุรกิจที่อยูในระดับต่ํา 

บริษัท ไดรับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562



เหตุการณสําคัญ

ไดรับรางวัลเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เพ่ือสนับสนุน

พนักงานใหมีเงินใชอยางเพียงพอหลังเกษียณ โดยใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน

เครื่องมือ จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัทไดรับคะแนน “ดีเลิศ”จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2562



• ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 98 รายช่ือ “หุนยั่งยืน”
ประจําป 2562จาก ตลท. จากการดําเนินธุรกิจโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(ESG)

42

เหตุการณสําคัญ

• ไดรับรางวัล SET Awards 2019 กลุม
Sustainability Excellence  ประเภท Rising 
Star Sustainability Awards



43

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ป 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว 3.8% 
แตยังคงมีปจจัยบวกจากการขับเคลื่อนตามนโยบายของ
รัฐบาลโครงการ EEC ซึ่งบริษัทไดเปนสวนหน่ึงในการ
สนับแผนยุทธศาสตรดานการใหบริการนํ้าครบวงจร
ตลอดจนการบริหารจัดการนํ้า 

บริการน้ําครบวงจร 



โครงการกอสรางระบบผลิตนํ้าครบวงจร

• โครงการกอสรางระบบผลิตน้ําอุตสาหกรรมใหแก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง
มีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จในป 2563 และสงจายน้ําอุตสาหกรรมตามสัญญาการันตี
ปริมาณข้ันตํ่า 5.5 ลาน ลบ.ม. / ป

44
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• โครงการกอสรางระบบผลิตน้าํอุตสาหกรรมใหแก 

โรงไฟฟากัลฟ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กําหนดการ

กอสรางแลวเสร็จในป 2564 และสงจายนํ้าตาม

สัญญา ปริมาณเฉลี่ยสูงสุด 22 ลานลบ.ม.ตอป 
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โครงการงานระบบประปาและบาํบัดน้ําเสียพืน้ที ่       

ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา

 ใหบริการน้ําครบวงจร

o น้ําประปา 20,000 ลบ.ม. /วัน 

o การบําบัดน้ําเสยี 16,000 ลบ.ม./วัน

o การนําน้ํากลับมาใชใหม 5,000 ลบ.ม./วัน

 แผนการกอสรางเริม่ในป 2563

โครงการงานระบบประปา

และบําบดันํา้เสยี 

พืน้ท่ีทา่อากาศยาน

นานาชาติอูต่ะเภา
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โครงการใหบริการนํ้าอุตสาหกรรมแกบริษัทไมโครชิพ (ประเทศไทย) จํากัด

 ลงนาม LOI เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2562

 ความตองการใชน้ําอุตสาหกรรมสูงสุด 2,500 ลบ.ม./ วัน 
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โครงการใหบริการบําบดัน้ําเสีย บริษัทราชบุรีกลาส อินดัสทรี (RBI) จํากัด จ.ราชบุรี 

 ใหบริการน้ําระบบบําบัดน้ําเสีย 1,000 ลบ.ม.ตอวัน 

RBI
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โครงการใหบริการบําบดัน้ําเสียใหบริษัทอยุธยากลาส อินดัสทรี  จํากัด (AGI) จ.อยุธยา

 ใหบริการน้ําระบบบําบัดน้ําเสีย 3,000 ลบ.ม.ตอวัน 

AGI



หน้า: 50

สถานการณน้ําภาคตะวันออก
ป 2562 - ปจจุบัน
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Base Case : Inflow เฉล่ีย 30 ป – 5%   + สูบบางปะกง  1 ส.ค. – 1 พ.ย. 63

Worse Case = คาเฉล่ียระหวาง Inflow ป 38, 48, 53 และ 59 กับคาราย

เดือนนอยสุด + สูบบางปะกง  15 ส.ค. – 1 พ.ย. 63

31 ก.ค. 2563

28.56 ลาน ลบ.ม. 20.63%
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Base Case : Inflow เฉล่ีย 30 ป – 5%

Worse Case = คาเฉล่ียระหวาง Inflow ป 38, 48, 53 และ 59

กับคารายเดือนนอยสุด

31 ก.ค. 2563

188.23 ลาน ลบ.ม. 66.45%



การซ้ือน้ําดิบจากแหลงน้ําเอกชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบผันน้ํา

จากอางเก็บน้ําประแสร

การสูบกลับวัดละหารไร 

ความรวมมือในมาตรการสบูผันน้ํา

คลองวังโตนด

การสูบกลับคลองสะพาน การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบ

น้ําจากแมน้ําบางปะกง

มาตรการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2562-2563
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งานกอสรางสระเก็บน้ําดิบทับมา 

พ้ืนที่ 515 ไร ปริมาณกักเก็บน้ํา 12 ลานลบ.ม. 
การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา

จากแมน้ําบางปะกง

มาตรการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณนํ้าป 2563 



ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดําเนินงานตามแผนงานซึ่งกํากับดูแลโดย“คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความ

ย่ังยืน” ไดจัดกิจกรรมและเขารวมสัมมนาที่เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน 

กําหนดแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของกลุมบริษัท และสงมอบใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานกลุมบริษัททุกคน รวมทั้ง

ไดเผยแพรในเว็บไซตบริษัท
1



การสื่อสาร เขารวมกิจกรรม และจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก2

“รวมพลัง..อาสาสูโกง” 



จัดอบรมภายในหลักสูตร 

“จริยธรรมกับการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน”



งาน “EWG Love CG พนักงานหัวใจ SHARP ฉลาดตานโกง”



 ผูบริหารเขาอบรมหลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update จัดโดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 จัดเสวนาและการบรรยาย ใหแก คูคา ผูเชาอาคาร และพนักงานของบริษัทในหัวขอเรื่อง “การ

ประสบความสําเร็จโดยใชธรรมะนําทาง” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

 จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

 ทดสอบความรูความเขาใจของพนกังานเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท และการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร 



หนวยงานบริหารความเสี่ยงองคกร ทําหนาที่บริหาร

ความเสี่ยง ต้ังแตกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ การลงทุน 

และการปฏิบัติงานในทุกๆ ดาน นอกจากน้ี ไดเพ่ิมการประเมิน

ความเสี่ยงในกระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานของแตละ

แผนกที่มีปจจัยเสี่ยงทําใหอาจเกิดการทุจริตคอรรัปชันอีกดวย

3

หนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการ

ทํางานของหนวยงานตางๆ และกิจกรรมทางการเงิน 

เ พ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับและแนวปฏิบัติที่ถูกตอง

4
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ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
 บริษัทมุงมั่นพัฒนาบุคลากรใหเกิดความเช่ียวชาญ ตลอดจนนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

นวัตกรรมใหมๆ มาใชในการดําเนินธุรกิจ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานขอมูลภายใน

องคกร ควบคูกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

 โครงการ “สะกิดไทย  ใสใจน้ํา” ซึ่งเปนแนวคิดที่

ออกแบบมาเปนหลักปฏิบัติใหกับทุกภาคสวนนําไป

ประยุกต ใช กับ ชี วิตประจํ า วันได  ทั้ งครั ว เรื อน 

เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม เพ่ือให เ กิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชนํ้า



ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

บริษัทดําเนินงานในการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

และมิติสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชน 

และสังคมโดยรวม ทําใหบริษัทเปนที่ยอมรับและสราง

ความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน
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การออกเสียงลงคะแนน

เปนวาระเพือ่ทราบ ไมมีการออกเสียงลงคะแนน

ขอพิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทและ

บริษัทยอยในรอบป 2562 ดังรายละเอียดขางตนและในรายงานประจําป 2562 ซึ่งผู

ถือหุนสามารถดาวนโหลดไดที่ QR Code ในแผนหนังสือเชิญประชมุที่มี QR Code 

ตามสิ่งที่สงมาดวย 1
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ระเบียบวาระที่ 4

64

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562

64



“งบการเงินรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด 

(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการ และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน”

งบการเงิน ประจําป 2562 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและใหความเห็นวา 



ผลการดําเนินงาน

ป 2562

รายไดจากการขายและบริการรวม 

4,680.08 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 459.09 ลานบาท หรือ 10.88%

กําไรสุทธิ

1,055.91 ลานบาท 
ลดลง 73.87 ลานบาท หรือ 6.54%
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สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

งบการเงินป 2562

หนี้สิน (ลานบาท)

สินทรัพย (ลานบาท)

เพ่ิมข้ึน
2.02%

20,140.90 
21,180.88 

2561 2562

เพ่ิมขึ้น

5.16%

9,335.75 10,167.06 

2561 2562

เพ่ิมข้ึน
8.90%

10,624.66 10,839.60 

2561 2562

67

สถานะการเงิน



ขอพิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท
เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2562 ซ่ึงผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีและผานการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล

71



บริษัทจัดสรรเงินกําไรเพื่อตั้งเปนเงินสํารองตาม มาตรา 116 แหง

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ไวครบถวนแลว เปนจํานวนเงิน 

166.50 ลานบาท ซึ่งไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และ

ไดจัดสรรเปนทุนสํารองตามขอกําหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการ

ประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามงบการเงินรวม

ของกลุมบริษัท จํานวน 61.52 ลานบาท 
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บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2562 1,044.79 ลานบาท

(สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ)

คิดเปน 0.63 บาทตอหุน

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท = ไมนอยกวารอยละ 30 ของ

กําไรสุทธิ ของงบการเงินรวม
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เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล โดยไดจายไปแลว

จํานวน 2 ครั้ง รวมเปนอัตราหุนละ 0.47 บาท (ส่ีสิบเจ็ดสตางค) ซึ่งประกอบดวย 

1.การจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1 ในอัตราหุนละ 0.21 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการ

ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จากผลการดําเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2562 ที่บริษัทไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

2. การจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 2 สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ทําให

ตองเล่ือนกําหนดการประชุมผูถือหุนเดิมออกไป คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 

1 เมษายน 2563 เห็นชอบใหจายปนผลในรูปของเงินปนผลระหวางกาล โดยใหจายจากผลการดําเนินงาน

งวดระยะเวลาหกเดือนระหวางวันที ่1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท โดยบริษัท

ไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและไมเสนอการจายเงินปนผลประจําป 

2562 อีก



การออกเสียงลงคะแนน

เปนวาระเพื่อทราบ ไมมีการออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีประจําป 2563

78



ในป 2563 บริษัท ไพรซ  วอเตอรเฮาส  คูเปอรส เอบีเอเอส จาํกัด หรือ (PwC) 

ซ่ึงเปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีรายชื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดเสนอบริการเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัตงิานของบริษัท PwC และไดพิจารณา

เปรียบเทียบอัตราคาตอบแทนผูสอบบญัชีสําหรับป 2562 กับป 2563 แลว
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คณะกรรมการบริ ษัท ไดพิจารณาเห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให

เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังบุคคล

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีดังนี้

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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นางสาวสุขุมาภรณ วงศอริยาพร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 
สถานที่ทํางาน : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท : 27 ป

ตําแหนงหนาที่ในบริษัท : หุนสวนสายงานตรวจสอบบัญชี
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นางสาววราภรณ วรธิติกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474
สถานที่ทํางาน : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท : 28 ป

ตําแหนงหนาที่ในบริษัท : หุนสวนสายงานตรวจสอบบัญชี
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นายวิเชียร ก่ิงมนตรี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977
สถานที่ทํางาน : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท : 32 ป

ตําแหนงหนาที่ในบริษัท : หุนสวนสายงานตรวจสอบบัญชี
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พิจารณาแตงตั้ง ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยให

คนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ

ปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด แทนได ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยใชผูสอบบัญชีรายเดียวกัน 
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พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี ของบริษัท 

เปนจํานวนเงิน 1,150,000 บาท

1,165,000 บาท 1,150,000 บาท 

ป 2562

ป 2563
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การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

89



กรรมการที่ออกตามวาระ

นายเวอรจิลิโอ จูเนยีร

เซอรแวนเทส ริเวรา

นายจิรายุทธ 

รุงศรีทอง

นางสาวสมจิณณ

พิลึก

นายกฤษฎา 

ศังขมณี
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เห็นควรนําเสนอยังที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้ 

(1) นายเวอรจิลิโอ จูเนียร เซอรแวนเทส ริเวรา  กรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง

(2)  นางสาวสมจิณณ  พิลึก กรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง

(3)  นายกฤษฎา ศังขมณี กรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง

(4) นายจิรายุทธ รุงศรีทอง กรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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นายเวอรจิลิโอ จูเนียร เซอรแวนเทส ริเวรา
ตําแหนง

กรรมการ

กรรมการการลงทุน

อายุ

58 ป 

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เดอ ลา แซล ประเทศฟลิปปนส

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส

ประเทศฟลิปปนส

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรพฤติกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส

ประเทศฟลิปปนส

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮารวารด
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นายเวอรจิลิโอ จูเนียร เซอรแวนเทส ริเวรา
ประสบการณทํางาน

พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน   สมาชิกและกรรมการ สถาบัน International Water Association (IWA)

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ผูบริหารสูงสุดฝายปฏิบัติการ (COO) การปฏิบัติธุรกิจใหม Manila Water 

Company, Inc.

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Manila Water Philippine 

Ventures, Inc.

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Manila Water Asia Pacific, 

Pte., Ltd.

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ (ไปชวยปฏิบัติงานที่ Manila Water Company, Inc.) 

Ayala Corporation

ปจจุบัน กรรมการบริษัทในเครือ Manila Water Asia Pacific, Pte., Ltd.

2542 - 2558 กรรมการกลุมบริษัท กลยุทธองคกรและการพัฒนาองคกร Manila Water 

Company, Inc.
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นายเวอรจิลิโอ จูเนียร เซอรแวนเทส ริเวรา
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบนั

- ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน (6 แหง) 

พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน   สมาชิกและกรรมการ สถาบัน International Water Association (IWA)

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ผูบริหารสูงสุดฝายปฏิบัติการ (COO) การปฏิบัติธุรกิจใหม Manila Water

Company, Inc.

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Manila Water Philippine 

Ventures, Inc.

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Manila Water Asia Pacific, 

Pte., Ltd.

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ (ไปชวยปฏิบัติงานที่ Manila Water Company, Inc.) 

Ayala Corporation

ปจจุบัน กรรมการบริษัทในเครือ Manila Water Asia Pacific, Pte., Ltd.
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นายเวอรจิลิโอ จูเนียร เซอรแวนเทส ริเวรา
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือ

มีสภาพเปนการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไมมี

การถือหุนบริษัท East Water 

- ไมมี 
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นางสาวสมจิณณ  พิลึก
ตําแหนง

กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ

58 ป 

การศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Environmental Engineering and 

Management) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)

- ปริญญาโท Master of Engineering (Executive) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
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นางสาวสมจิณณ  พิลึก
ประสบการณทํางาน

พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน ผูวาการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด

พ.ศ. 2560 - 2561 กรรมการบริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทลั แมเนจเมนท จํากัด

พ.ศ. 2559 - 2561 รองผูวาการ (สายงานกิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2556 - 2559 รองผูวาการ (สายงานบริการและสิ่งแวดลอม) การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

พ.ศ. 2555 - 2556 ผูชวยผูวาการ (สายงานทาเรืออุตสาหกรรม)   การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบนั

- ไมมี
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นางสาวสมจิณณ  พิลึก
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน (2 แหง) 

พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน   ผูวาการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

หรือมีสภาพเปนการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไมมี

การถือหุนบริษัท East Water 

- ไมมี 
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นายกฤษฎา ศังขมณี
ตําแหนง

กรรมการ

กรรมการการลงทุน

อายุ

57 ป 

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประสบการณทํางาน

พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน รองผูวาการ (วิชาการ) การประปาสวนภูมิภาค

พ.ศ. 2558 - 2561 รองผูวาการ (บริหาร) / รักษาการในตําแหนงผูชวยผูวาการ (บริหาร 1)  

การประปาสวนภูมิภาค

พ.ศ. 2555 - 2558 ผูชวยผูวาการ (บริหาร) การประปาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. 2554 - 2555 ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ 4 การประปาสวนภูมิภาค
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นายกฤษฎา ศังขมณี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน

- ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน (1 แหง)

พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน   รักษาการแทนผูวาการ การประปาสวนภูมิภาค

พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน รองผูวาการ (วิชาการ) การประปาสวนภูมิภาค

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

หรือมีสภาพเปนการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไมมี

การถือหุนบริษัท East Water 

- ไมมี 



101

นายจิรายุทธ รุงศรีทอง
ตําแหนง

กรรมการ

กรรมการการลงทุน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผูอํานวยการใหญ

อายุ

53 ป 

การศึกษา

- ปริญญาโท M.S. in Operations Research มหาวิทยาลัยจอรจ วอชิงตัน

สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง



นายจิรายุทธ รุงศรีทอง
ประสบการณทํางาน

พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิต้ีส จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนนี และ

นีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 - 2557 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน (1 แหง) 

พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน)



นายจิรายุทธ รุงศรีทอง
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน (1 แหง) 

พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิต้ีส จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

หรือมีสภาพเปนการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไมมี

การถือหุนบริษัท East Water 

- ไมมี 



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแตงต้ัง

รายบุคคล

104







ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแก

คณะกรรมการบริษัท ประจําป 2563
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คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแก

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตามขอเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน

กรรมการโดยอางอิงจากรายงานการสํารวจคาตอบแทนกรรมการ โดยสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวมขอมูลการจายคาตอบแทน คาเบ้ีย

ประชุมประจําป 2562 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เปน

เลิศ (Best Practice) 



฿

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนําเสนอยังที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาการจาย

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2563 ดังนี้
1.ค ง อั ต ร า ก า ร จ า ย ค า ต อ บ แ ท น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริษัท คณะกรรมการชุดยอย และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนที่

อาจมีการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจําเปน 

ประจําป 2563 เทากับป 2562



หมายเหตุ คาเบี้ยประชุมจายตามจํานวนครั้งท่ีเขาประชุมจริง



ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2.คงอัตราการจายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจําป 

2562 เทากับป 2561

ในอัตรารอยละ 0.80 ของเงินปนผลของผู ถือหุนตาม

หลักเกณฑเดิม (จํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท) โดยให

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตอไป



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม







รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 11 คน

นายวีรศักด์ิ 

โฆสิตไพศาล

นายสุรชัย

ขันอาสา
นางธัชดา  

จิตมหาวงศ



นายกฤษฎา

ศังขมณี 

นางอัศวินี 

ไตลังคะ 

นายเวอรจิลิโอ จูเนยีร

เซอรแวนเทส ริเวรา

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 11 คน

นางสาวสมจิณณ

พิลึก



นายพิสิฐ 

หงสวณิชยกุล 

นายบํารุงศักด์ิ 

ฉ่ิงวังตะกอ 

นายจิรายุทธ

รุงศรีทอง

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 11 คน

พลเรือเอก สุชีพ 

หวังไมตรี



ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 23 และขอ 33
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เพ่ือใหบริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัด

ประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดตามพระราชกําหนด

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และตาม

ประกาศกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 

มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 จึงควรแกไขขอบังคับบริษัทขอ 

23 และ 33 โดยมีเนื้อหาท่ีแกไขใหมเปรียบเทียบกับขอความ

เดิมดังนี้

ขอพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

ขอ 23 “องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ตอง

ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการทั้งหมด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบั ติหนาที่ ได  ถ ามีรองประธาน

กรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมี

รองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงขึ้น

เปนประธานในที่ประชุม

ขอ 23 “องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ตอง

ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการทั้งหมด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได  ถามีรองประธาน

กรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมี

รองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงขึ้น

เปนประธานในที่ประชุม



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ประธาน

ในที่ประชุมจะกําหนดใหกรรมการของบริษัทเขารวม

ประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุมดังกลาวผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสก็ได โดยที่กรรมการอยางนอยหน่ึงในสาม 

(1/3) ขององคประชุมตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน 

และกรรมการทั้งหมดที่เขารวมประชุมตองอยูในประเทศ

ไทยในขณะที่มีการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ประธาน

ในที่ประชุมจะกําหนดใหกรรมการของบริษัทเขารวม

ประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุมดังกลาวผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ก็ได ทั้ง น้ี ในกรณีที่มีการประชุม

คณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การดําเนินการ

จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมาย

กําหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศที่กําหนดไวในกฎหมาย 



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวรรคสาม

ตองมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศโดยใหมีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ

แลวแตกรณี ของกรรมการทุกคนในที่ประชุมตลอด

ระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรที่เกิดจากบันทึกดังกลาวและมีระบบควบคุม

การประชุมใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

กรรมการบริษัทซึ่งเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการและตามเง่ือนไขที่

กฎหมายกําหนด ถือวาเปนการเขารวมประชุมอัน

สามารถนับเปนองคประชุมได และใหถือวาการประชุม

คณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีผล

เชนเดียวกับการประชุมตามวิ ธีการที่ บัญญั ติไว ใน

กฎหมายและขอบังคับฉบับน้ี”



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

กรรมการบริษัทซึ่งเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการและตามเง่ือนไขที่กลาว

มาขางตนถือวาเปนการเขารวมประชุมอันสามารถ

นั บ เ ป น อ ง ค ป ร ะ ชุ ม ไ ด  แ ล ะ ถื อ ว า ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังกลาวมีผล

เชนเ ดียวกับการประชุมตามวิ ธีการที่ บัญญั ติ ไว ใน

กฎหมายและขอบังคับฉบับน้ี”



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

ขอ 33 “ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ

หน่ึงครั้ง การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” 

การประชุมสามัญดังกลาว ใหกระทําภายในสี่ เ ดือน

ภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การ

ประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

ขอ 33 “ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” 

การประชุมสามัญดังกลาว ใหกระทําภายในสี่ เดือน

ภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การ

ประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได

สุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคน

ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดทั้ งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่

ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ใน

กรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
สุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคน

ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวน

หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่

ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ใน

กรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลาย

ซึ่งเขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุน

ตามที่บังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา

วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี

เชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอัน

จําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลาย

ซึ่งเขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุน

ตามที่บังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา

วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน

กรณี เ ช น น้ี  ใ ห ถื อ ว า เ ป น ก า รประ ชุ มผู ถื อ หุ น ที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบ

คาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปน

การเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด 

จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุม

ตามที่กําหนดไวในขอ 35 ผูถือหุนตามวรรคสามตอง

รวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมี

การประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท”

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการ

เรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผู

ถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่

กําหนดไวในขอ 35 ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกัน

รับผิดชอบชดใชคาใชจายที่ เกิดจากการจัดใหมีการ

ประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท



เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ

ขอความเดิม ขอความที่เสนอแกไขเพิม่เติม

การประชุมผูถือหุน อาจกําหนดใหจัดการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได ในกรณีที่มีการประชุม

ผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การดําเนินการจะตอง

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด

และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศที่ กําหนดไวในกฎหมายและใหถือวาการ

ประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีผล

เชนเดียวกับการประชุมตามวิ ธีการที่ บัญญั ติไว ใน

กฎหมายและขอบังคับฉบับน้ี” 



การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่องจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง







ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
สําหรับงานประชุม AGM 

ประจําป 2563



ขอขอบพระคุณ
ขอใหทานเดินทางโดยสวัสดิภาพ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรพัยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
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