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หนังสือนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2559 
บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

 

วนัองัคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องวภิาวดบีอลรูม เอ บี 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
 
 
 
 

 
 

 
  กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวนัประชุม เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
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2. ในปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บคะแนน 100 คะแนน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามัญผูถื้อหุ้น  ประจําปี  2559 (AGM Checklist) ซ่ึงอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนเฉล่ีย 96 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์เลิศจากการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ไทยประจาํปี 2559 (CG Report) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

3. นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บการคดัเลือกให้อยูใ่นรายช่ือ Thailand Sustainability Investment 2016 
หรือรายช่ือ “หุ้นย ัง่ยืน” จากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้รับรางวลัรายงานความยัง่ยืน ประจาํปี พ.ศ. 2559 
(Sustainability Report Award 2016) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   CSR Club  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และสถาบนัไทยพฒัน์ ประเภทรางวลั Recognition ซ่ึงเป็นรางวลัสําหรับบริษทัท่ีให้
ความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบเร่ืองท่ีประธานแจง้ในท่ีประชุม  
 
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 โดยท่ีประชุมได้
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และบริษัทฯ ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง   
ประเทศไทย ตามท่ีกฎหมายกาํหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นสมควรให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2558 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยในรอบปี  2559 ส้ินสุดวัน ท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 ดงัรายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
 
1. ปริมาณนํ้าจาํหน่ายในระบบ                         หน่วย: ล้าน ลบ.ม. 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

1.1 การจาํหน่ายนํ้าดิบ 250.66 259.24 
1.2 การใหบ้ริการนํ้าประปา 93.07 20.66 
 รวม  343.73 279.90 
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  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2. รายไดร้วม  4,413,989,387 3,375,236,057 
3. รายจ่ายในการดาํเนินการรวม 2,649,168,952 1,859,501,014 
4. ตน้ทุนทางการเงิน 119,556,066 62,745,098 
5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 326,656,267 269,101,917 
6. กาํไรสุทธิ 1,318,608,102 1,183,888,028 
    6.1 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,299,713,028 1,183,888,028 
    6.2 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,895,074 0.00 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็ นสมควรให้ ท่ีประชุมผู ้ถื อ หุ้น รับทราบผลการดําเนินงานของบ ริษัทฯ  ใน ปี  2559  

ดงัรายละเอียดขา้งตน้และในรายงานประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพจิารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจําปี 2559 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  เพ่ือพิจารณางบการเงิน และผลกาํไรขาดทุนประจาํปี 2559 (1 มกราคม –  31 ธนัวาคม 2559) ของ
บริษทัฯ  ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นหมวด “งบแสดงฐานะการเงิน” ของรายงานประจาํปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 สรุปไดด้งัน้ี 
                  หน่วย : บาท  

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรัพยร์วม 19,860,395,026 15,724,949,629 
หน้ีสินรวม 9,812,094,434 6,780,934,175 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,048,300,592 8,944,015,454 
รายไดร้วม 4,413,989,387 3,375,236,057 
กาํไรสุทธิ 
- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม 

1,318,608,102 1,183,888,028 
1,299,713,028 1,183,888,028 

18,895,074 0.00 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้)  0.78 0.71 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2559 
 

วตัถุประสงค์ และเหตุผล  
   พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไร
สุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินกาํไรเพ่ือตั้งเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้มีทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 จึงไม่มีการจดัสรรเพ่ิมเติมทุนสาํรองตามกฎหมายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 
  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ของงบการเงินรวมภายหลงัหกัเงินสาํรองกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืน
ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร  
 

  รายละเอียดการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายละเอยีด หน่วย ปี 2559 

1. กาํไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) ลา้นบาท 1,299.71 

2. กาํไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) – 
จากผลการดาํเนินงานปกติ 

ลา้นบาท 1,299.71 

3. ทุนสาํรองตามกฎหมาย  ลา้นบาท -  

4. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน – จากผลการดาํเนินงาน
ปกติ 

บาท/หุน้ 0.78 

5. จาํนวนหุน้ 
5.1 จาํนวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
5.2 จาํนวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

หุน้ 
 

1,663,725,149 
1,663,725,149 

6. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปีต่อหุน้ 
บาท/หุน้ 

0.47 
6.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก 
6.2 เงินปันผลประจาํปีงวด 6 เดือนหลงั 

   0.20 
0.27 

7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  ลา้นบาท 781.95 

8. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ % 60.16 
 หมายเหตุ   
                   บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 จาํนวน 0.20 บาท/หุน้ (จากผลการดาํเนินงานระหวา่ง 
   งวดวนัท่ี 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559)   
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 
0.47 บาท (ส่ีสิบเจด็สตางค)์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท (ยีสิ่บสตางค)์ ต่อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดรั้บเงินปันผลระหวา่งกาล
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 
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2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.27 (ยีสิ่บเจ็ดสตางค)์ โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเม่ือไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 แลว้  
 

การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560  
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  

มาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ระบุวา่ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้
   สาํหรับปี 2560 บริษทั ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (PwC) ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบ
บญัชีท่ีมีรายช่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดเ้สนอบริการ
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณา
เปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2559 กบัปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

                หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2559 

ค่าสอบบญัชีบริษทั 1,100,000 890,000 
   
  ในปี 2559 บริษทัฯ ไดช้าํระค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit free) โดยเป็นค่าจา้งท่ีปรึกษาโครงการ

ออกแบบโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีใหก้บับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซลัต้ิง (ประเทศไทย) 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทักลุ่มเดียวกบั PwC จาํนวน 4,400,000 บาท (ส่ีลา้นส่ีแสนบาทถว้น)  

  อน่ึง  PwC และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด นอกจากน้ี การจา้งสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัเพ่ือใหบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา ไม่มีสาระสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงจะทาํใหผู้ส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบติังานสอบบญัชี  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮา้ส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด (PwC) เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือและรายละเอียด ดงัน้ี 
 

รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรอง
งบการเงนิของบริษัทฯ 

1. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร 4843 2 ปี (2558)  
2. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ 4174 - 
3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 4474 - 
 

โดยกาํหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
ทั้งน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั  

2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,100,000 บาท  
 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองพจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 
วตัถุประสงค์ และเหตุผล  

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ทั้งน้ี มีรายนามกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเน่ืองจาก
การออกตามวาระ ดงัน้ี 

(1) นายชยัพฒัน์     สหสักลุ  (2) นายวรีพงศ ์     ไชยเพ่ิม 
(3) นายเอกชยั      อตัถกาญน์นา      (4) นายจิรายทุธ      รุ่งศรีทอง 
 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาํหนดขั้นตอนในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 และรายงานสารสนเทศยงัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   

เห็นควรนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระทั้ง 4 คนกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ได้แก่ (1) นายชัยพัฒน์ สหัสกุล  (2) นายวีรพงศ์ ไชยเพ่ิม  (3) นายเอกชัย  
อตัถกาญน์นา และ (4) นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ นอกจากน้ียงัเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล สามารถกาํกบัดูแลกิจการ
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ใหบ้รรลุเป้าหมาย ตลอดจนไดใ้ห้ขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี รายช่ือและประวติักรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเลือกตั้ง ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 
 
ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2560 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 วรรค 2-3 และมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ.2535 กาํหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ    

เห็นควรนาํเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 
 ค่าตอบแทน 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 45,000 15,000 
กรรมการบริษทัฯ  30,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  ไม่มีรายเดือน 10,000 

 
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 

ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองพจิารณากาํหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 วรรค 2-3 และมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ.2535 กาํหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ    

เห็นควรนาํเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัโบนัสคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 
2559 เป็นจาํนวนเงินรวม 6,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรต่อไป  

 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 




