
หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2562

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ หองวิภาวดีบอลรูม เอ บี

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว

เปดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น. เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

กรุณานำแบบฟอรมลงทะเบียนมาในวันประชุม



 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 
สถานทีจ่ัดประชุม 
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท  เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์02-541-1234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินทาง 
MRT :  ณ สถานีพหลโยธิน ทางออก 3 
BTS  :  ณ สถานีหมอชิต ใช้ทางออกท่ี 3 และใช้บริการรถไฟใตด้ิน MRT ไปลงท่ีสถานีพหลโยธิน เพื่อเดินทาง  
            ไปยังโรงแรม 
รถโดยสารประจ าทางสายธรรมดา : สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145 
รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ  : สาย ปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 44, ปอ. 63, ปอ. 92, ปอ. 134, ปอ. 145, ปอ. 502, ปอ. 503, ปอ. 509, 
ปอ. 510, ปอ. 512, ปอ. 513, ปอ. 517, ปอ. 518, ปอ. 545 
 



EW/100/041/19  
  

      วันที่ 18 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ค าชี แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code (ต้องน ำมำในวันประชุม) 
                  2. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
     3. รายงานประจ าปี 2561 โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code  

      4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ 
          บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ประจ าปี 2562 
      5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
      6. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
      7. ขั นตอนการส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
   8. ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2561 
   9. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจ าปี 2562 

 

คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมครั งที่ 
2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562 
เวลำ 13.30 น. ณ ห้องวิภำวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลำซ่ำ ลำดพร้ำว ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั งแต่เวลา 11.00 น. 
เป็นต้นไป ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 12 
มีนาคม 2562 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบค าชี แจงวิธีการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ได้แก่  
1. นำยอมร เลำหมนตร ี(กรรมการอิสระ) หรือ  
2. นำงอัศวินี ไตลังคะ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) หรือ  
3. นำงธัชดำ จิตมหำวงศ ์(กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

                                                      และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)  
ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

และส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะอ านวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บน
เอกสารมอบฉันทะ ทั งนี  บริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี   
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  วันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ค าชี แจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code (ต้องน ำมำในวันประชุม)
                  2. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560

    3. รายงานประจ าปี 2561 โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code 
      4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ
          บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ประจ าปี 2562
      5. ข้อบังคับบริษัทข้อบังคับบริษัทข้อบังคับบริษั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
      6. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
      7. ขั นตอนการส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8. ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2561
  9. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจ าปี 2562

คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมครั งที่ 
2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562
เวลำ 13.30 น. ณ ห้องวิภำวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลำซ่ำ ลำดพร้ำว ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั งแต่เวลา 11.00 น. 
เป็นต้นไป ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 12 
มีนาคม 2562

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบค าชี แจงวิธีการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ได้แก่ 
1. นำยอมร เลำหมนตรี (กรรมการอิสระ) หรือ 
2. นำงอัศวินี ไตลังคะ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) หรือ 
3. นำงธัชดำ จิตมหำวงศ์ (กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

                                                      และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์

และส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะอ านวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บน
เอกสารมอบฉันทะ ทั งนี  บริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี 
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ระเบียบวำระที่ 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดขั นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 
และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั งนี  ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่
บริษัทก าหนด 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม  
 
ระเบียบวำระที ่2 เรื่องพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560  
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้

พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมทั งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   
 
กำรออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที่ 3  เรื่องรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2561 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  เพื่ อรับทราบผลการด า เนินงานของบริษั ทและบริษั ทย่อยในรอบปี  2561 สิ นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ดงัรายละเอียดปรากฏดังนี  
 
1. ปริมาณน  าจ าหน่ายในระบบ                         หน่วย : ล้ำน ลบ.ม. 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

1.1 การจ าหน่ายน  าดิบ 219.98 249.75 
1.2 การจ าหน่ายน  าประปา 96.55 20.96 
 รวม  316.53 270.71 
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                     หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2. รายได้รวม  4,255,324,185 3,120,053,410 
3. รายจ่ายในการด าเนินการรวม 2,707,150,909 1,730,051,381 
4. ต้นทุนทางการเงิน 157,212,055 117,185,312 
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 261,187,123 228,096,859 
6. ก าไรสุทธิ   
   6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่             1,117,521,523                  1,044,719,858 
   6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                12,252,575                                   - 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 
2561 ดังรายละเอียดข้างต้นและในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ในแผ่นหนังสือเชิญ
ประชุม ที่มี QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ประจ ำปี 2561  
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  

เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ทั งนี  บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดู
รายละเอียดในหัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” จากรายงานประจ าปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปได้ดังนี  
 

  หน่วย:บำท 
รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์รวม 20,140,901,888 17,661,743,918 
หนี สินรวม 9,335,751,364 8,147,907,671 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,805,150,524 9,513,836,247 
รายได้รวม 4,255,324,185 3,120,053,410 
ก าไรสุทธิ 
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

  
1,117,521,523 

12,252,575 
 

1,044,719,858 
- 

ก าไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน  0.67 0.63 
 
 
 
 



  
 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 หน้า 4 | 10 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 สิ นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 
 

กำรออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561   
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารอง
นี จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารอง
มากกว่านั น ทั งนี  บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามที่กฏหมายก าหนดให้มีทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไว้
ครบถ้วนแล้ว รวมจ านวน 166.50 ล้านบาท นอกจากนี ยังมีทุนส ารองตามข้อก าหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สิ นปี 2561 มีจ านวนรวม 52.72 ล้านบาท  
   บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม  ภายหลังจากการหักเงินส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ 
ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
   
รำยละเอียดกำรจัดสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

รำยละเอียด 
 

หน่วย ปี 2560 
 

ปี 2561 

1. ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ล้านบาท 1,221.18 1,117.52 

2. ทุนส ารอง 
2.1 ส ารองตามกฎหมาย 
2.2 ส ารองตามข้อก าหนดของสัญญาสัมปทานฯ 

ล้านบาท  
- 

62.44 

 
- 

52.72 
3. ก าไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน – จากผลการด าเนินงานปกติ บาท/หุ้น 0.73 0.67 

4. จ านวนหุ้น 
4.1 จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
4.2 จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 

หุ้น 
 

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

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

5. รวมเงินปันผลจ่ายประจ าปีต่อหุ้น 
บาท/หุ้น 

0.47 
0.23 
0.24  

0.47 
  0.20 

0.27 
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก 
5.2 เงินปันผลประจ าปีงวด 6 เดือนหลัง 

6. รวมเงินปันผลจ่ายทั งสิ น  ล้านบาท 781.95 781.95 

7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ % 64.38 70.15 
หมายเหตุ   บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่  5 กันยายน 2561 จ านวน 0.20 บาท/หุ้น (จากผลการด าเนินงานระหว่างงวด 

วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้น
ละ 0.47 บาท  (สี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย  

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ  0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  17 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อ
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว  
ทั งนี  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

กำรออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องพิจำรณำแต่งต้ังและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562  
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  

มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ระบุให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีแต่งตั งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั งผู้สอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้ 
   ส าหรับปี 2562 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ซึ่งเป็นส านักงานสอบ
บัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีส าหรับปี 2561 กับปี 2562 สรุปได้ดังนี  
 

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี 

        หน่วย : บำท 

ประเภทค่ำตอบแทน ปี 2561 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีบรษิัท 1,200,000  1,165,000  
 
  ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาพัฒนา

องค์กร จ านวนเงิน 4,400,000 บาท   
  อนึ่ง  PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้

เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี  การจ้างส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ส านัก
งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระส าคัญที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะท าให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี PwC ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 2. เห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2562 และอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 ของบริษัท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,165,000 บาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี  

3. เห็นชอบให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั งกลุ่มบริษัท เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิด
ประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจ าปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

1. แต่งตั งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี  
รำยนำมผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนญุำต จ ำนวนปีที่ลงลำยมือชื่อรับรองงบ

กำรเงินของบริษทัฯ 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร 4843 4 ปี (2558 - 2561)  
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 4474 - 
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี 3977 - 

 
โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่ งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอ
เอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ ทั งนี  บริษัทและบริษัท
ย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

  2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,165,000 บาท  
 
กำรออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที่ 7  เรื่องพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล  
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่ง

ในสามต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั ง ทั งนี  มีรายนามกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุด ตอ้งออกตามวาระ 4 คนจากทั งหมด 12 คน ดังนี  

(1) นายโอฬาร  วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการอิสระ 
(2) นายสุรชัย ขันอาสา  กรรมการอิสระ 
(3) พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ  กรรมการอิสระ 
(4) พันเอกเปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี กรรมการอิสระ 
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ทั งนี  พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั งแต่ 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  

  คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน ในการก าหนดขั นตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท และได้น ารายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว เห็นควรน าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระน าเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดังนี   

 (1) นายสุรชัย ขันอาสา   กรรมการเดิมกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
    (2) พลเรือเอกโสภณ     วัฒนมงคล    กรรมการใหม่ แทน พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ 
    (3) นายพิสิฐ               หงส์วณิชย์กุล กรรมการใหม่ แทน นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 

 (4) นายบ ารุงศักดิ์         ฉิ่งวังตะกอ   กรรมการใหม่ แทน พันเอกเปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี 
 ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน 
ทีส่ามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 
กำรออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งรายบุคคล 
 
ระเบียบวำระที่ 8 เรื่องพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2562 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิง
จากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าเบี ยประชุมประจ าปี 2561 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)  
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
 เห็นควรน าเสนอยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการคงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี ย
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 เท่ากับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี ยประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 ดังนี  
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ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน  
(บำท/เดือน) 

ค่ำเบี้ยประชุม 
(บำท/ครั้ง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 45,000 15,000 
คณะกรรมการบริษัท 30,000 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ไม่มีรำยเดือน 10,000 
สิทธิประโยชน์อื่น  ไม่ม ี ไม่ม ี

    และจ่ายค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด ตามจ านวนครั งที่เข้าประชุมจริง   
 

กำรออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 
ระเบียบวำระที่ 9    เรื่องพิจำรณำก ำหนดโบนัสคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2561 
 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล  

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 วรรค 2-3 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
  เห็นควรน าเสนอยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการคงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2561 เท่ากับโบนัสคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของอัตราเงินปันผลของผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์เดิม (จ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป)  
 
กำรออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
ระเบียบวำระที่ 10  เรื่องพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23  
 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล  
 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557  เรื่อง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และค าชี แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอ
ให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557  โดยมีเนื อหาที่แก้ไข
ใหม่เปรียบเทียบกับเนื อหาเดิมดังนี   
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ข้อบังคับบริษัทข้อ 23  
เดิม 

ข้อบังคับบริษัทข้อ 23  
ใหม่ 

ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการทั งหมด  
           ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ นเป็นประธานในที่
ประชุม” 
  

ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั งหมด  
           ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ นเป็นประธานในที่ประชุม 
            ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง ประธานในที่
ประชุมจะก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม  
             การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้อง
มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้
มีการบันทึกเสียง หรือทั งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี  ของ
กรรมการทุกคนในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทั งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว
และมีระบบควบคุมการประชุมให้ เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
               กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์
ประชุมได้  และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี ” 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
   เห็นควรน าเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 23 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และค าชี แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ฉบับลงวันที่ 23 
กันยายน 2559  
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กำรออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

 
ระเบียบวำระที่ 11  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำม)ี 
 
 

      
 

 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.eastwater.com) และ
สามารถส่งค าถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าดังมีขั นตอนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ส าหรับข้อมูลอื่นๆ ของ 
บริษัทสามารถสอบถามผ่าน E-mail address : Corporate_secretary@eastwater.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง 
 ส านักเลขานุการบริษัท 
 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 10900  
 โทร 02-272-1600 ตอ่ 2582, 2562 
 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-272-1603 หรือ 02-272-1692 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อทีช่ัดเจน 
เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้  
 หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบตอบ
รับขอรับหนังสือรายงานประจ าป ี2561” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจ าปี 2562” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
 
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 

 
 

               (นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง) 
                                                             กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 
 




