
 

 

 
 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563 

 

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี ซ ี

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม  

 

 
 
 



 

 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี 2563 

สถานทีจ่ัดประชุม 
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี ซี โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท  เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์02-541-1234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินทาง 
MRT :  ณ สถานีพหลโยธิน ทางออก 3 
BTS  :  ณ สถานหี้าแยกลาดพร้าว ใช้ทางออกที ่3  
รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา : สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145 
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ  : 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/100/239/20  
  

      วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code (ต้องนำมาในวันประชุม) 
                  2. สำเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
     3. รายงานประจำปี 2562 โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code  

      4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ 
          บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)  
      5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
      6. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
      7. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 
   8. ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 

                  9. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   10. แบบสอบถามเพื่อการคัดกรอง โรคไวรสัโคโรนา (COVID-19)  
 

คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบคำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่  
1. นางธัชดา จิตมหาวงศ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา

เพื่อความยั่งยืน หรือ  
  2. นางอัศวินี ไตลังคะ  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ  
     และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ  
  3. พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการตรวจสอบ  
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ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
บนหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สทิธิแก่ผู้ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชมุ

และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในท่ีประชุม  
 
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมได้

พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 

การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
  เพื่ อ รับทราบผลการดำเนิ น งานของบริษั ทและบริษั ทย่อยในรอบปี  2562 สิ้ นสุ ดวันที่  
31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี ้
 
1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ                         หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.1 การจำหน่ายนำ้ดิบ 282.23 288.93 
1.2 การจำหน่ายนำ้ประปา 99.84 22.36 
 รวม  382.07 311.29 
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                     หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2. รายไดร้วม  4,729,271,177 3,606,267,419 
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม 3,244,955,389 2,275,237,533 
4. ต้นทุนทางการเงิน 166,052,431 151,066,468 
5. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 262,357,904 218,122,983 
6. กำไรสุทธิ   
   6.1 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่             1,044,793,450                  961,840,435 
   6.2 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอำนาจควบคุม                11,112,003                                   - 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 
2562 ดังรายละเอียดข้างต้นและในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ในแผ่นหนังสือเชิญประชุม 
ที่มี QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 

 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดู
รายละเอียดในหัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” จากรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปได้ดังนี้ 
 

  หน่วย:บาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 21,180,879,481 18,713,274,199 

หนี้สินรวม 10,167,063,958 9,060,721,989 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,013,815,523 9,652,552,210 
รายได้รวม 4,729,271,177 3,606,267,419 

กำไรสุทธิ 
- ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ 
  ควบคุม 

  
1,044,793,450 

11,112,003 
961,840,435 

- 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.63  0.58  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 
 

การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรอง
มากกว่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามที่กฏหมายกำหนดให้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไว้
ครบถ้วนแล้ว รวมจำนวน 166.50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีทุนสำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นปี 2562 มจีำนวนรวม 61.52 ล้านบาท  
   บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม  ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น  และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
   
รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

รายละเอียด 
 

หน่วย ปี 2561 ปี 2562 

1. กำไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ล้านบาท 1,117.52 1,044.79 

2. ทุนสำรอง 
2.1 สำรองตามกฎหมาย 
2.2 สำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสมัปทานฯ 

ล้านบาท  
- 

52.22 

 
- 

61.52 

3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน – จากผลการดำเนินงานปกต ิ บาท/หุ้น 0.67 0.63 

4. จำนวนหุ้น 
4.1 จำนวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก  

4.2 จำนวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง 

4.3 จำนวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจำปี 

หุ้น 

 
1,663,725,149 

- 
1,663,725,149 

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

- 

5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น 

บาท/หุ้น 

0.47 
0.20 

- 
0.27 

0.47 
0.21 

0.26 
- 

5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก 
5.2 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง 
5.3 เงินปันผลประจำปี  

6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  ล้านบาท 781.95 781.95 

7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสทุธิ % 70.15 74.60 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
   เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยได้จ่ายไปแล้ว
จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.47 บาท (สี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย  

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 1 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 
มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ อัตรา
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  

มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้ 
   สำหรับปี 2563 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบ
บัญชีท่ีมีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเปน็
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบ
อัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 กับปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
        หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีบริษัท 1,165,000 1,150,000 
 

  ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9, 15 และฉบับที่ 16 จำนวนเงิน 500 ,000 บาท และค่าที่ปรึกษาโครงการประเมินศักยภาพ 
จำนวนเงิน 2,300,000 บาท 

  อน่ึง  PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนัก
งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญช ี 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 
2563 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี  และเห็นชอบให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย และเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งผูส้อบบัญชตีามรายละเอียดดังนี ้
รายนามผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงินของบริษัท 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อรยิาพร 4843 5 ปี (2558 - 2562)  
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 4474 - 
3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี 3977 - 

 
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี ้บริษัทและ
บริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

  2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล  
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งใน

สามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครัง้ ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสดุ 
ต้องออกตามวาระ 4 คนจากท้ังหมด 11 คน ดังนี ้

(1) นายเวอร์จิลิโอ จูเนยีร์ เซอร์แวนเทส ริเวรา่ กรรมการ 
(2) นางสาวสมจิณณ์   พิลึก  กรรมการ 
(3) นายกฤษฎา   ศังขมณ ี  กรรมการ 
(4) นายจิรายุทธ   รุ่งศรีทอง  กรรมการ 
 



  
 

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 หนา้ 7 | 11 

  คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน ในการกำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบ เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้มี ความรู้ 
ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  และได้ตรวจสอบรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่  
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาพิจารณาแล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอมา จึง เห็นชอบให้นำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี ้

 (1) นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวรา่ กรรมการเดมิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 (2) นางสาวสมจิณณ์   พิลึก    กรรมการเดมิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

    (3) นายกฤษฎา        ศังขมณี  กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 (4) นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง  กรรมการเดมิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวม
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 เห็นควรนำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ดังนี ้
 

1. คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 45,000 15,000 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
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ตำแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทตามความจำเป็น 

ไม่มรีายเดือน 10,000 

 
2. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เท่ากับ ประจำปี 2561 ในอัตรา  

ร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เดิม (จำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท) โดยให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรร ต่อไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 9  เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และขอ้ 33 
 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล  
  เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 23 
และ 33 โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขใหม่เปรียบเทียบกับข้อความเดิมดังนี้  
 

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด  
           ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม 
            ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่
ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้อง
อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม  
             การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้อง
มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้
มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี  ของ

ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด  
           ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม 
            ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่
ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้  ทั้ งนี้  ในกรณี ที่ มี การประชุมคณะกรรมการผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย  
               กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและตามเง่ือนไขที่กฎหมาย
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรรมการทุกคนในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว
และมีระบบควบคุมการประชุมให้ เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
               กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและตามเง่ือนไขที่กล่าวมา
ข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์
ประชุมได้  และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี” 

กำหนด ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์
ประชุมได้ และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี” 

ข้อ 33 “ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การ
ประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี
ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้
เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”  
             คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น  
             ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวย
ความสะดวกตามสมควร  
             ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 

ข้อ 33 “ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การ
ประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี
ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้
เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
             คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น  
             ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวย
ความสะดวกตามสมควร  
             ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
              การประชุมผู้ถือหุ้น อาจกำหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
และข้อบงัคับฉบับน้ี”  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ    

เห็นควรนำเสนอยังท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 
33 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

      
 

 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.eastwater.com) และ
สามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระเป็นการล่วงหน้าดังมีขั้นตอนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับข้อมูลอื่นๆ 
ของบริษัทสามารถสอบถามผ่าน E-mail address : Corporate_secretary@eastwater.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง 
 สำนักกฎหมายและกำกับดูแล 
 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ช้ัน 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 10900  
 โทร 02-272-1600 ต่อ 2522, 2523 
 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-272-1603 หรือ 02-272-1692 โดยระบุที่อยูห่รือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อทีชั่ดเจน 
เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้  
 บริษัทคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำรายงาน
ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงาน
ประจำปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562” ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป  
 
 
 
 

http://www.eastwater.com/
mailto:Corporate_secretary@eastwater.com
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 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทจึงขอยกเลิกกิจกรรมเยี่ยม
ชมกิจการประจำปี 2563 และขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ท่ีนี้ด้วย   
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง) 
                                                             กรรมการผู้อำนวยการใหญ ่




