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2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงการเรียกปีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหต้รงกบั
ปีท่ีจดัการประชุมจริงในปี 2562 (จากเดิมซ่ึงเรียกตามปีท่ีรับรองงบการเงิน) และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในปีน้ีเพื่อใชใ้น
ปีต่อไป (ปี 2562)   

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบเร่ืองท่ีประธานแจง้ในท่ีประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 โดยท่ีประชุมได้
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และบริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว ยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง   
ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559   
 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี  2560 ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ดงัรายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
 
1. ปริมาณน ้าจ าหน่ายในระบบ                         หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

1.1 การจ าหน่ายน ้าดิบ 225.90 256.13 
1.2 การใหบ้ริการน ้าประปา 96.43 21.28 
 รวม  322.33 277.14 
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                             หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2. รายไดร้วม  4,356,634,787 3,132,633,467 
3. รายจ่ายในการด าเนินการรวม 2,682,117,213 1,689,501,166 
4. ตน้ทุนทางการเงิน 140,848,473 87,875,737 
5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 301,653,750 252,760,488 
6. ก าไรสุทธิ   
   6.1 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่                    1,221,179,490                         1,102,496,076 
   6.2 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,835,861                                              - 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2560 ดงัรายละเอียด
ขา้งตน้และในรายงานประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2560   
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  

เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ของบริษทัฯ  ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยผูถื้อหุ้น
สามารถดูรายละเอียดในหัวขอ้ “งบแสดงฐานะการเงิน” จากรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย:บาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพยร์วม 19,482,615,741 15,381,809,701 
หน้ีสินรวม 9,052,709,957 6,177,268,714 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,429,905,784 9,204,540,987 
รายไดร้วม 4,356,634,787 3,132,633,467 
ก าไรสุทธิ 
- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
- ส่วนท่ี เ ป็นของส่วนได้เ สี ย ท่ีไ ม่ มี
อ  านาจควบคุม 

  
1,221,179,490 

10,835,861 
 

1,102,496,076 
- 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  0.73 0.66 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
 

การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560   
 

วตัถุประสงค์ และเหตุผล  
   พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหต้อ้งมีทุน
ส ารองมากกวา่นั้น ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามท่ีกฏหมายก าหนดให้มีทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนไวค้รบถว้นแลว้ รวมจ านวน 166.50 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมีทุนส ารองตามขอ้ก าหนดของสัญญาสัมปทานประกอบ
กิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ณ ส้ินปี 2560 มีจ านวนรวม 39.32 ลา้นบาท  
  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ของงบการเงินรวมภายหลงัหกัเงินส ารองกฎหมายในแต่ละปี  
  การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จะค านึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องทาง
การเงิน แผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร  
รายละเอยีดการจัดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 เปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

รายละเอยีด 
 หน่วย ปี 2559 ปี 2560 

1. ก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) ลา้นบาท 1,309.23 1,221.18 
2. ทุนส ารอง 

2.1 ส ารองตามกฎหมาย 
2.2 ส ารองตามขอ้ก าหนดของสัญญาสัมปทานฯ 

ลา้นบาท  
- 
- 

 
- 

39.32 
3. ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน – จากผลการด าเนินงานปกติ บาท/หุน้ 0.79        0.73 
4. จ านวนหุน้ 

4.1 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
4.2 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

หุน้ 
 

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

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

5. รวมเงินปันผลจ่ายประจ าปีต่อหุน้ 
บาท/หุน้ 

0.47 0.47 
   0.23 

0.24  
5.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก 
5.2 เงินปันผลประจ าปีงวด 6 เดือนหลงั 

0.20 
0.27 

6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  ลา้นบาท 781.95 781.95 
7. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ % 59.49 64.38 
หมายเหตุ   บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 จ านวน 0.23 บาท/หุ้น (จากผลการด าเนินงานระหวา่งงวดวนัท่ี 1 

มกราคม – 30 มิถุนายน 2560) ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 13/2560 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.47 บาท (ส่ีสิบเจด็สตางค)์ ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) ต่อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดรั้บเงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบส่ีสตางค์) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเม่ือ
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 แลว้  
ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  
 

การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561   
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  

มาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ระบุให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้
   ส าหรับปี 2561 บริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ซ่ึงเป็นส านกังานสอบ
บญัชีท่ีมีรายช่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดเ้สนอ
บริการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของบริษทั PwC และไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบ
อตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับปี 2560 กบัปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

        หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2560 

ค่าสอบบญัชีบริษทั 1,200,000  1,100,000  
 
  ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าท่ีปรึกษาดา้น

กฎหมาย จ านวน 150,000 บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่น
มามีจ านวนเงินรวมประมาณ 362,600 บาท   

  อน่ึง  PwC และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด นอกจากน้ี การจา้งส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัเพื่อให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา ไม่มีสาระส าคญัท่ี
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ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงจะท าให้ผูส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบติังานสอบ
บญัชี  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี PwC 
 2. เห็นชอบใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
ประจ าปี 2561  และอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน  1,200,000 บาท 
ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบญัชี  

3. เห็นชอบให้ใชบ้ริษทัผูส้อบบญัชีเดียวกนัทั้งกลุ่มบริษทัฯ เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย และเกิด
ประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั PwC เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี 
รายนามผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรอง

งบการเงินของบริษัทฯ 
1. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร 4843 3 ปี (2558 - 2560)  
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 4474 - 
3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี 3977 - 

 
โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ ทั้งน้ี บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั รายละเอียดประวติัและผลงานมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

  2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท  
 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 

วตัถุประสงค์ และเหตุผล  
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ก าหนดให้กรรมการจ านวน

หน่ึงในสามตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ทั้งน้ี มีรายนามกรรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุด ตอ้งออกตามวาระ 4 คนจากทั้งหมด 12 คน ดงัน้ี 
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(1) นายอมร  เลาหมนตรี ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ 
(2) นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร  กรรมการอิสระ 
(3) นายชนินทร์ ทินนโชติ  กรรมการอิสระ 
(4) นางธชัดา  จิตมหาวงศ ์ กรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาใน
การก าหนดขั้นตอนในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ระหวา่ง
วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานสารสนเทศยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ   

 
ความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  
   เน่ืองจากบริษทัฯ จะด าเนินกลยทุธ์โดยขยายธุรกิจในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
จึงเห็นควรคดัสรรกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานภาคเอกชน และดา้นการเงินการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งน้ี ได้
ตรวจสอบคุณสมบติัเรียบร้อยแลว้ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นควรเสนอกรรมการ
ทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงัน้ี 

1.  นายวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศาล  แทน   นายชนินทร์ ทินนโชติ 
2.  นางอศัวินี    ไตลงัคะ    แทน  นายไพบูลย ์ศิริภาณุเสถียร 
โดยยงัคงกรรมการท่ีออกตามวาระ ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นกฎหมาย

และบญัชี ซ่ึงท่ีผา่นมาไดป้ฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ โดยมีประสิทธิภาพ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
1.   นายอมร      เลาหมนตรี  2.   นางธชัดา     จิตมหาวงศ ์

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   

เห็นควรน าเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เพื่อ
น าเสนอยงัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเสนอ ดงัน้ี  

 (1) นายอมร  เลาหมนตรี กรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 (2) นางธชัดา  จิตมหาวงศ ์ กรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 (3) นายวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศาล  กรรมการใหม่ แทน ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ  
 (4) นางอศัวินี  ไตลงัคะ   กรรมการใหม่ แทน นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร  

 ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดประวติัตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งรายบุคคล 
 
ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดย
ค านึงถึงปัจจัยดังน้ี 1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ความสามารถและ
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ประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ  5) ผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดย
ก าหนดให้มีระดบัท่ีเหมาะสม เพียงพอ เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้ทั้งน้ีควรสอดคลอ้งกบั
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และตอ้งไม่สูงเกินไปจนท าใหก้รรมการขาดความเป็นอิสระ  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ    
 เห็นควรน าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการคงอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย  ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 45,000 15,000 
คณะกรรมการบริษทัฯ 30,000 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ไม่มีรายเดือน 10,000 

    และจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกชุด ตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมจริง   
 

การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 9    เร่ืองพจิารณาก าหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 
วตัถุประสงค์ และเหตุผล  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 วรรค 2-3 และมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ    
  เห็นควรน าเสนอยังท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการคงอัตราการจ่ายเท่ากับโบนัส
คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ในอตัราร้อยละ 0.80 ของอตัราเงินปันผลของผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑเ์ดิม (จ านวนเงินไม่
เกิน 6,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรต่อไป)  
 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 10   เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 
 
วตัถุประสงค์ และเหตุผล  
 ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้ค าสั่งท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ  านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดย้กเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 30 ก าหนดวา่ขอ้บงัคบัของบริษทัตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติั
น้ี ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอให้แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 33 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 
21/2560 โดยมีเน้ือหาท่ีแกไ้ขใหม่เปรียบเทียบกบัเน้ือหาเดิมดงัน้ี  
 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขข้อบังคับ 
พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

(แก้ไขเพิม่เติมโดยค าส่ัง คสช.ที ่
21/2560 
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มาตรา 100 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือ
หลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเขา้ช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู ้ถือ หุ้น เ ป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง
และ เห ตุผลในการ ท่ีขอให้ เ รี ยก
ประชุมไว้ให้ชัด เจนในหนัง สือ
ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  ใ น ก ร ณี เ ช่ น น้ี 
คณะกรรมการต้อ งจัด ให้ มี ก าร
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบั
แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
         ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัด
ให้ มีก ารประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู ้ถือหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คน
อ่ืนๆ  รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ี
บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในส่ีสิบห้าว ันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใน
กรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุมผู ้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ

ข้อ 33 ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าว 
ใหก้ระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุด
รอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุม
ผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ  ให้เรียกว่า  “ประชุม
วิสามญั”  
            คณะกรรมการจะ เ รียกประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้ งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า
ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
เขา้ช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้อง
ขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้
โดยในหนังสือร้องขอนั้น ตอ้งระบุว่าให้
เ รี ยกประชุม เพื่ อการใดไว้ให้ชั ด เจน 
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 
เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 33 ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ี
ให้เรียกวา่ “ประชุมสามญั” การประชุม
สามญัดงักล่าว ให้กระท าภายในส่ีเดือน
ภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชี
ของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ้นคราว
อ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั”  
            คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร 
หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้ งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียก
ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้ง
จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบ
หา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ
หุน้  
            ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัด
ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ภ า ย ใ น ก า หนด
ระยะ เวลาตามวรรคสอง ผู ้ถือ หุ้น
ทั้ งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคน
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ประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร  
         ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุม
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใด จ านวน
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตาม ท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรา 103 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสอง
ต้ อ ง ร่ ว ม กั น รั บ ผิ ด ช อ บ ช ด ใ ช้
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

อ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ี
สิ บห้ า ว ัน นั บ แ ต่ วัน ค ร บก า หนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี 
ให้ ถือว่า เ ป็นการประชุมผู ้ถือหุ้น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร  
            ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุม
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้
ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 ผู ้
ถื อ หุ้นตามวรรคสามต้อง ร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้ นให้แก่
บริษทั 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ    

เห็นควรน าเสนอยงัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 33 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ี 21/2560  
 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 11  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 

      
 

 ท่านผูถื้อหุน้สามารถดูหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์อง East Water (www.eastwater.com) 
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