
 
  
 
 
 
 
 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564 

 

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์  

 
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รบัมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียน 
ยื่นแบบคำรอ้งไดต้ั้งแตว่ันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา  8.30 น. ถึงวันที ่23 เมษายน 2564  

เวลา 17.30 น. และ วันที่ 26 เมษายน 2564 จนจบการประชมุ 

ที่ https://app.inventech.co.th/EASTW หรือสแกน QR Code               นี ้

 
 
 
 

 

วันประชุมบริษัทเปิดรบัลงทะเบียนตั้งแตเ่วลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

 
 

https://app.inventech.co.th/EASTW
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EW/100/089/21 
  

      วันท่ี 22 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

      2. หนังสือมอบฉันทะ  
                  3. สำเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
     4. รายงานประจำปี 2563 โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code  

      5. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ 
          บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)  
      6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
      7. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ  

8. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
9. ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 

 

คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในวันจันทร์ที่ 26 
เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.   โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผูร้ับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนยืน่แบบคำ
ร้องซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา  8.30 น. ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. และวันที่ 26 เมษายน 
2564 จนจบการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 ในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 โดยบริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในท่ีประชุม  
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ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื ่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  โดยที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
  เพ ื ่อร ับทราบผลการดำเน ินงานของบร ิษ ัทและบร ิษ ัทย ่อยในรอบปี 2563 ส ิ ้นส ุดว ันที่  
31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี ้
 

1. ปริมาณน้ำจำหน่ายในระบบ                         หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.1 การจำหน่ายนำ้ดิบ 229.04 232.32 
1.2 การจำหน่ายนำ้ประปา 97.72 21.62 
 รวม  326.76 255.89 

 
                     หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2. รายไดร้วม  4,248,301,232 3,167,703,029 
3. รายจ่ายในการดำเนินการรวม 3,093,466,677 2,165,664,694 
4. ต้นทุนทางการเงิน 170,526,944 159,964,431 
5. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 207,876,497 160,735,349 
6. กำไรสุทธิ   
   6.1 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่             764,154,129               681,338,555 
   6.2 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอำนาจควบคุม                12,276,985                                   - 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 
2563 ดังรายละเอียดข้างต้น และในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดท้ี่ QR Code บนเอกสารที่แนบไปพร้อม
กับหนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวาระย่อ  
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดู
รายละเอียดในหัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” จากรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปได้ดังนี้ 
 

  หน่วย:บาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 22,853,777,159 20,492,525,610 

หนี้สินรวม 11,784,580,631 10,860,785,634 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,069,196,528 9,631,739,976 
รายได้รวม 4,248,301,232 3,167,703,029 

กำไรสุทธิ 
- ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

       
      764,154,129 

        
       681,338,555 

               12,276,985                                   - 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.46 0.41 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 
 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 
 
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 2563 มีจำนวนรวม 52.43 ล้านบาท 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม  ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น  และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
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รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
รายละเอียด 

 
หน่วย ปี 2562 ปี 2563 

1. กำไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ล้านบาท 1,044.79 764.15 

2. ทุนสำรอง 
2.1 สำรองตามกฎหมาย 
2.2 สำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสมัปทานฯ 

ล้านบาท  
- 

61.52 

 
- 

52.43 

3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน – จากผลการดำเนินงานปกต ิ บาท/หุ้น 0.63 0.46 

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 
0.21 

0.26 
- 

0.40 
   0.16 

- 
0.24 

5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก 
5.2 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง 
5.3 เงินปันผลประจำปี  

6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  ล้านบาท 781.95 665.49 

7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสทุธิ % 74.60 86.96 

หมายเหตุ   บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 0.16 บาท/หุ้น (จากผลการดำเนินงาน
ระหว่างงวดวันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563) ตามมติคณะกรรมการบรษิัทในการประชุม ครั้งท่ี 13/2563 เมื่อ
วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้น
ละ 0.40 บาท  (สี่สิบสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย  

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้ง
ที่ 13/2563 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้
ถือหุ้นได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2563 

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ  0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
แล้ว  
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  

มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชคีน
เดิมอีกก็ได้ 
   สำหรับปี 2564 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบ
บัญชีท่ีมีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเปน็
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 กับปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
        หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีบริษัท 1,150,000 1,150,000 
 

  ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 
  อนึ่ง  PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้

เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยว ข้องกับสำนัก
งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 
2564 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี  และเห็นชอบให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย และเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. แต่งตั้งผูส้อบบัญชตีามรายละเอียดดังนี ้
รายนามผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงินของบริษัท 

1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อรยิาพร 4843 6 ปี (2558 - 2563)  
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 4474 - 
3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี 3977 - 

 
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ ่งเป็นผู ้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  

บริษัท และในกรณีที ่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทและ
บริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

  2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
 
การออกเสียงลงคะแนน   คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล  

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งใน
สามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครัง้ ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานทีส่ดุ 
ต้องออกตามวาระ 4 คนจากท้ังหมด 12 คน ดังนี ้

(1) นายวีรศักดิ์   โฆสติไพศาล  กรรมการอิสระ 
(2) นางอัศวินี   ไตลังคะ   กรรมการอิสระ 
(3) นางธัชดา   จิตมหาวงศ ์  กรรมการอิสระ 
(4) พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ  กรรมการอิสระ 
 

  คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืนในการกำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว  รวมทั้งเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ของบุคคล เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัตติามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 7  และไม่มีผูถ้อื
หุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้ามา จึงเห็นชอบให้นำเสนอยังที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังนี ้
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 (1) นางอัศวินี   ไตลังคะ  กรรมการเดมิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 (2) พลเรือเอก พิเชฐ   ตานะเศรษฐ กรรมการเดมิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 (3) นายชาติชาย   อุทัยพันธ์             กรรมการใหม ่แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล 
 (4) นายสุรพัฒน์   มาลัย  กรรมการใหม่ แทน นางธัชดา จิตมหาวงศ์  

 ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 
การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวม
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุมประจำปี 2563 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 เห็นควรนำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังนี ้
 

1. คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 45,000 15,000 
คณะกรรมการบริษัท 30,000 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทตามความจำเป็น 

ไม่มรีายเดือน 10,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืน  ไม่มี  ไม่มี  

 
2. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เท่ากับ ประจำปี 2562 ในอัตรา 

ร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรร 
ต่อไป 
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การออกเสียงลงคะแนน    คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

      
 
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงคะแนนเสียง
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแล
การประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของ ก.ล.ต.  

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน
ลิงค์ https://app.inventech.co.th/EASTW หรือสแกน QR Code                     โดยศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนการใช้
งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ แนบขั้นตอนการใช้งานระบบ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 

นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่  
1. นายสุรชัย ขันอาสา   ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการธรรมา- 

ภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน หรือ  

2. พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

  โดยผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการตดิ
อากรแสตมป์ 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะ  

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.eastwater.com) 
และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระเป็นการล่วงหน้า ดังมีขั้นตอนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 สำหรับขอ้มูล
อื่นๆ ของบริษัทสามารถสอบถามผ่าน E-mail address : Corporate_secretary@eastwater.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง 

 สำนักกฎหมายและกำกับดูแล 
 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ช้ัน 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 10900  
 โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2522, 2540  หรือส่งโทรสาร 02-272-1603 หรือ 02-272-1692 โดยระบุที่อยู่ 

หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อทีชั่ดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้  
บริษัทคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำ

รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือ

http://www.eastwater.com/
mailto:Corporate_secretary@eastwater.com
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รายงานประจำปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563” 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทจึงขอยกเลิกกิจกรรม
เยี่ยมชมกิจการประจำปี 2564 และขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ท่ีนี้ด้วย   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชมุตามวันและเวลาดังกลา่ว 
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง) 
                                                             กรรมการผู้อำนวยการใหญ ่
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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ใน
ประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดรวมทั้งมีการกระจายไปในหลายพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน  
ทั้งนี้ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน  รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัด
ประชุมเป็นอย่างยิ่ง  ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมได้ตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นประโยชน์
ให้กับผู้ถือหุ้นสูงสุดโดยไม่ต้องเลื่อนการประชุมออกไปอีก  ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใดๆ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 
2564  

บริษัทจึงใคร่ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ตาม
ขั้นตอน ดังนี้  

 

ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/EASTW 

หรือสแกน QR Code                     นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ 
 

 
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เชน่ 

• เลขประจำตัวประชาชน / เลขทีห่นังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
• เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
• ชื่อ - นามสกลุ 
• จำนวนหุ้น 
• E-mail 
• เบอร์โทรศัพท์ 
• แนบเอกสารเพิ่มเติม  

 

https://app.inventech.co.th/EASTW
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การแนบเอกสารเพิ่มเติม 
1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  โปรดแนบบัตรประจำตัวประชาชน  (เฉพาะด้านหน้า) / 
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)  

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ไม่ได้ปิด
อากรแสตมป์ บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ให้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ (1) 
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1. (1) ข้างต้น 
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน  ซึ่งรับรองสำเนา

ถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 (2) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนา

ถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูป
ถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็น
ต้น และผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1. (1)  
(3) ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้นำความในข้อ (1) และข้อ (2) มาใช้บงัคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิไดม้ีสัญชาติ
ไทยหรือเป็นนิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศแลว้แต่กรณี ภายใต้บังคับดังนี้ 

-  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ 
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- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้
ผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล 

- หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค (Notary 
Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และนำไปรับรองโดยสถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง 

 - บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น  
การมอบฉันทะ  

  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของ
บริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที ่
กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้  

 แบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดยเป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร  
  แบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที ่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู ้มอบฉันทะ
สามารถเลือกที่จะระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ
ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดแยก
เป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้  

 แบบ ค เป็นแบบที ่กำหนดสำหรับผู ้ถือหุ ้นซึ ่งเป็น ผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้คัสโตเดียน  
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

• ผู้มอบฉันทะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
ให้ถูกต้องครบถ้วน 
กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ โดยกรอกข้อมูล
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค.  

2. ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระให้
ครบถ้วน เนื่องจากในกรณีที่ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการอิสระท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมได้จะเป็น
ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ 

3. ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อ และรายละเอียดกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. นายสุรชัย ขันอาสา     กรรมการอิสระ  อายุ 63 ปี 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ 
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 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม  ข้อ
กำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ 

  4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”  
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะ

ได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้  1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
2. ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting 3. ลิ้งค์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง 
Application Cisco Webex Meeting 4. ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบโดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวันและ
เวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการ 
ยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้ 

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระของบริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 – 23 เมษายน 2564 เวลา  
08:30 น. - 17.30 น. และวันที่ 26 เมษายน 2564 จนจบการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี   กรรมการอิสระ  อายุ 63 ปี 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ 

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัท ภายใน วันศุกร์ที่ 19 
เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ 

 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
สำนักกฎหมายและกำกับดูแล 
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect 
1. การลงทะเบียน 
 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
2. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web 
browser, PC, iOS และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้  
 

 2.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)   

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ https://qrgo.page.link/Cgv2B 
หรือสแกน QR Code นี้  
 
  

2.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop                
 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี้  
 2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows” 
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง 
 4. เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next” 
 5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next” 
 6. กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish” 
 7. เม่ือทำการติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏท่ีหน้าจอเดสก์ท็อป 
 
 2.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile 

ระบบปฏบิัติการ iOS 
 1. เข้าที่ Application App Store 
 2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลกัษณ์ “แว่นขยาย” 
โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ม 
“Search” 
3. จากนั้ น กดที่ ปุ่ ม  “รับ”  ด้ านขวามื อ  เพื่ อทำการติ ดตั้ ง 
Application Cisco Webex Meetings หรือ 
สัญลักษณ์ ดังภาพ 
4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง 
Application  
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่  
6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์ 

ระบบปฏบิัติการ Android 
 1. เข้าที่ Application Play Store 
 2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 
 3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง 
Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์  
ดังภาพ 
 4. กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application  
 5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่  
 6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์ 

https://qrgo.page.link/Cgv2B
https://www.webex.com/downloads.html
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 2.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน PC / Laptop   
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน iOS   
 

 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Web Browser   
 

 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Android 
 

 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

 
 2.2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้นทำการ คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ 
แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ 
Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in 
 3. เม ื่อทำการลงทะเบ ียนสำเร ็จระบบจะแสดงข ้อม ูลการลงทะเบ ียนของผ ู้ถ ือห ุ้น  (*ขั้นตอนนี้  
จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม* ) 
จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 
 4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ทำการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 - แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name 
 - แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบียน) 
 - ช่อง Email address ให้ทำการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (*ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรงกับ 
อีเมลที่ได้ทำการยื่นแบบคำร้องเข้าระบบ e-Request) 
 - ในช่อง Event password ระบบทำการ Default ค่าให้ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องการทำการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลง 
 - จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now” 
 5. จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application Cisco 
Webex Meeting 
 6. กดที่ปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 
 7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ 
ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า 
login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 
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 8. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer 
ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทำการกรอก Username / 
Passw o rd  ที่ ได้ รับ จาก E -m ail แจ้ งการอนุ มั ติ แบบคำร้อ งขอสำหรับ การใช้ งาน  Inventech Connect 
และทำการกดที่ปุ่ม “Sign in”  
  9. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่ งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการ 
ออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง 
  10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 
 11. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดง 
ปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.  งดออกเสียง (สีส้ม) 
และ 4. ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 
  * หากทำการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียง 
ไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้น 
จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
  12. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว 
โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง 
ในวาระที่ทำการเลือก 
 *13. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 
“สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Accountอื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม  
  *14. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่  “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 
“ออกจากการประชุม” 
  *ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ 
 2.2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 
  >> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท 
  1. ผู้ถ ือหุ้นทำการ คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ท ี่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัต ิ 
แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ 
Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in 
 3. เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (*ขั้นตอนนี้จะถือว่า 
ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม* ) 
จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 
  4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”  
  5. ให้ทำการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK” 
  6. กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพือ่เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 
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**  ห ากผู้ ถื อหุ้ น ที่ ใช้ ง านผ่ าน  M o b ile  ต้ อ งก ารใช้ ง าน ในส่ วนของ e -Vo tin g  ให้ ส ลั บ  B row se r 
เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
 >> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect 
  1. ผู้ถือหุ้นทำการ คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่ประสงค์ 
จะรับชมถ่ายทอดสด) ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ 
URL สำหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ ้าหน้าที่ทำการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex 
Meeting 
 2. กรอก Username และ Password ท่ีได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้อง จากน้ันกดปุ่ม “Sign in” 
 3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียง
ลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง 
  4 . จ าก นั้ น ระ บ บ จ ะ แ ส ด งว า ระ ที่ ส าม า รถ ออก เสี ย งล งค ะ แ น น ได้  โด ย จ ะแ ส ด งส ถ าน ะ 
“รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending” 
 5. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม 
สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 
4. ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 
  * หากทำการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะนำคะแนนเสียง 
ไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระ 
นั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
  6. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว 
โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่
ทำการเลือก  
 *7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 
“สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Accountอื่น ๆ ได้โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม  
  *8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่  “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม 
“ออกจากการประชุม” 
 * ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ  
        9. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. 
โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ  

       10. การทำงานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ 
Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ 
โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ  

• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps 
• โทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้น ไป 

หรือระบบปฏิบัติการ iOS รองรับ iOS 10.0 ขึ้นไป 
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• เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป 
หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป 

• อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari  
 

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ 
• Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชั่น 

Android 
• IOS: เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชั่น 

 

หมายเหตุ : 
1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการ 

ลงทะเบี ยนและนับ เป็นองค์ประชุม ให้ ท่ี ข้ันตอนน้ี (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) 
หากผู้ถือ หุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียง 
ออกจากองค์ประชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                  
2. Username และ Password สำหรบัเข้าประชุม 

3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำกัด (TSD) 

 
 พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 092-353-3708 ให้บริการระหว่างวันที่ 12-23 เมษายน 2564 

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันที่ 26 
เมษายน 2564 จนจบการประชุม  

 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี ซี 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

………………………………………………………………………. 

นายวีรศกัดิ ์โฆสิตไพศาล ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) มีผู ้ถือหุ้นรวม 10,254 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 
1,663,725,149 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ เวลา 10.00 น. มีผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 107 ราย รวมจำนวนหุ้น   2,946,695 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจำนวน 138 ราย รวมจำนวนหุ้น          1,217,841,866  หุ้น 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 245 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น   1,220,788,561 หุ้น 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.3768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัท 
ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายนาม

คณะกรรมการดังต่อไปนี้  
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายสุรชัย ขันอาสา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน  

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางธัชดา จิตมหาวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

4. นางอัศวินี ไตลังคะ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน  

5. พลเรือเอกสุชีพ   หวังไมตรี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ   
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6. นายกฤษฎา ศังขมณี กรรมการ และกรรมการการลงทุน 
7. นางสาวสมจิณณ์   พิลึก กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
9. นายบำรุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
10. นายจิรายุทธ   รุ่งศรีทอง กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมทาง video conference 
 นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการ และกรรมการการลงทุน 

ผู้บริหารของบริษทัและบริษัทในเครือทีเ่ข้ารว่มประชุม 
1. นายเชิดชาย  ปิติวัชรากุล         รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบหมายดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด 
(มหาชน)  

2. นายสมบัติ     อยู่สามารถ     รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี และ 
   รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซล 

 ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 
3. นายชรินทร์  โซนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และ 

พัฒนาธุรกิจ 
4. นายบดินทร์     อุดล      รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ 
5. นางสาวจินดา     มไหสวริยะ     รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน 
6. นางน้ำฝน     รัษฎานุกูล             ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
7. นางธิดารัชต์     ไกรประสิทธิ์      ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ 
8. นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุมมี ดังนี้ 

• นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร และนายพจนัคร ปักษี ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์ เฮ้าส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

• นายพิจารณ์ สุขภารังสี จากบริษทั สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าครบองค์ประชุมและกล่าวเปิดประชุม เมื่อเวลา 10.00 น. โดยแจ้งผ่าน
ทางวิดีทัศน์ให้ทีป่ระชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากจุดลงทะเบียนทุกท่าน โดยแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง 
(One Share One Vote) ท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้

มติทีป่ระชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วน
ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 
ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และระเบียบวาระที่ 9 
เรื่องพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาลงมติในแต่ละระเบียบ

วาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรอื มีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง ให้
ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือ เพ่ือลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ดังกล่าว และถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมต ิ

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์
ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติได้ตามสมควร สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้
มอบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติการออกเสียง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม  

การหย่อนบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ เพ่ือประหยัดเวลาในการประชุม พิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้น
หย่อนบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น สำหรับกรณีที่เห็นด้วย ไม่ต้องหย่อนบัตร
ลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้น
จะต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อให้การรวบรวมบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

กรณีท่ีจะทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ มีดังนี้ 
1. บัตรลงคะแนนชำรุดหรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนน

เช่นใด 
2. บริษัทตรวจสอบในภายหลังปรากฏว่าผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนน จากที่ผู้มอบฉันทะได้

มอบอำนาจไว้ 
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2. การนับและประกาศผลคะแนน
ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 

INVENTECH นำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ในการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode มาใช้ในการประชุม
ครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 
แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ 

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนน
ในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละ
ระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) ด้วย  

อนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้เชิญผู้แทน
จากผู้ถือหุ้นและได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
และให้ความเห็นในทางกฎหมาย 3 ท่าน ได้แก ่ 

1. นายกสานติ์ ณ มโนรม            ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด 
2. นางสาวนุจรี อินทนา      ผู้แทนผู้ถือหุ้น 
3. นายณัฐพล  สังวรธรรม           ผู้แทนผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือลดความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการ
เข้ารว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามท่ีบริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้น
ทุกท่านโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม นั่งเว้นระยะห่างและบันทึกคำถามลงในกระดาษ 
มอบให้เจ้าหน้าทีแ่ทนการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน และขอความกรุณางดใช้โทรศพัท์มือถือและปิดเสียงด้วย  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 และได้แจ้งสารสนเทศยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด  

  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป  ประธานขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพ่ือมอบให้พิธีกรเป็นผู้ประกาศปิด
รับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน 

ส่วนการดำเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 ถึง 5 และระเบียบวาระที่ 8 ถึง 9 ประธานขอมอบหมาย
ให้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการ  
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ประธานขอ
มอบหมายให้นางธัชดา จิตมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานขอมอบหมาย
ให้พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยัง ก.ล.ต.  ตลท.  และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแตว่ันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับ
การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำว่า บริษัทควรให้ผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมใช้ไมโครโฟนได้ และให้ทำความสะอาด เนื่องจากหากเขียนคำถามใส่กระดาษ เวลาอ่านอาจจะไม่ตรง
กับคำถามทีผู่้ถามเขยีนไป  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ชี้แจงว่าบริษัทพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการในการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด 
จึงขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษแทน เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย 1,222,528,266 เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100 
 ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 
 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 

2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (การเงิน) 

ในภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,680.08 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 459.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.88 เมือ่เปรียบเทียบกับปี 2561 

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,055.91 ล้านบาท ลดลง 73.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.54 โดยเป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,044.79 ล้านบาท ลดลง 72.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2561 
ธุรกิจน้ำดิบ 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำดิบสำหรับ ปี 2562 จำนวน 2,844.70 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 450.88 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 18.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีปริมาณน้ำดิบจำหน่ายรวม 282.23 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวม
ปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 31.18 ล้าน ลบ.ม.) เพ่ิมขึ้น 62.25 
ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 28.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคใช้น้ำเพิ่มขึ้น  

อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำดิบสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 50.92 ลดลงเมือ่เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่
ที่ร้อยละ 60.55 สาเหตุหลักจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทั่วประเทศรวมทั้งภาคตะวันออก ทำให้บริษัทฯ มี
ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ต้นทุนค่าไฟฟ้า ที่เพ่ิมขึ้นจากการสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพ่ือส่งจ่ายในพ้ืนที่
ชลบุรี การซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนเพ่ือรักษาเสถียรภาพในการสูบจ่ายน้ำ ค่าซ่อมบำรุง และค่าเสื่อมราคาจาก
การลงทุนเพ่ิมความสามารถในการสูบส่งน้ำ นอกจากนี้ ราคาจำหน่ายน้ำดิบเฉลี่ยลดลง เป็น 10.08 บาทต่อลบ.ม. 
(จากเดิมปี 2561 ที ่10.88 บาทต่อลบ.ม.) เนื่องจากการให้ส่วนลดค่าน้ำดิบแก่ลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค 
ธุรกิจน้ำประปา 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำประปา สำหรับปี 2562 จำนวน 1,503.16 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 64.76 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 4.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหน่ายรวม 99.84 ล้านลบ.ม. 
เพ่ิมข้ึน 3.29 ล้านลบ.ม. หรือรอ้ยละ 3.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 

อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำประปาสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 34.44 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่ง
อยู่ที่รอ้ยละ 36.55 สาเหตุหลักจากค่าน้ำดิบที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้แหล่งน้ำที่มีต้นทุนสูงขึ้นในระหว่างปี ค่าซ่อมบำรุง
ท่อส่งน้ำประปาที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าปี 2561 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา
จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สัมปทานของกิจการประปา 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

 บริษัทมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ขายและบริการสำหรับปี 2562 ที่ร้อยละ 23.59 อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ร้อยละ 9.74 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ร้อยละ 5.06 
ซึ่งลดลงจากปี 2561 โดยหลักจากการที่บริษัทมีต้นทุนขายเพ่ิมขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทั่วประเทศ
รวมทั้งภาคตะวันออก ในขณะที่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่  0.94 เท่า และอัตราส่วน
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ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) อยู่ที่ 2.20 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการเงินและ
ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ยังมีความพร้อมในการรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตามวิสัยทัศน์
และแผนธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี 
เหตุการณ์สำคัญ 

• เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติลงทุนโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำ
คลองหลวง-ชลบุรี เพ่ือลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในปี 2564 บริษัทจำเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพ่ิมเติม 
และรองรับความต้องการลูกค้าที่ใช้น้ำเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำ
พ้ืนที่ชายทะเลฝั่งตะวันออกของบริษัท และแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี 2560-2564 
ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

• มิถุนายน 2562 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ของบริษัท และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง 

• กรกฎาคม 2562 บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• ตุลาคม 2562  บริษัทและบริษัทในเครือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เพ่ือ
สนับสนุนพนักงานให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ โดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ จัดโดย ก.ล.ต. 

• พฤศจิกายน 2562
✓ บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ในการประเมินการกำกับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
✓ บริษัทได้รับคัดเลือกให้ เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ ใน Thailand Sustainability

Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)   
และได้รับรางวัล SET Awards 2019 กลุ่ม Sustainability Excellence  ประเภท Rising Star Sustainability 
Awards  จัดโดย ตลท. โดยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพ่ือให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  

ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของ อีสท์ วอเตอร์ เป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่
ผันผวน สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 3.8 ในขณะที่ปี 2561 ที่ MPI ขยายตัว
ร้อยละ 3.6 แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกจากการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการ
น้ำครบวงจรตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ อันจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำของบริษัทในระยะยาว สามารถ
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ส่งเสริมดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
จึงสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบ
วงจรของประเทศ  

การดำเนินงานในปี 2562 บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำครบวงจรอัน
ได้แก่ น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทั้งในและนอกพ้ืนที่ EEC 
ซึ่งปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นท่ี เช่น  

• โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง มีกำหนดการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมตามสัญญาปริมาณข้ันต่ำ 5.5 ล้านลบ.ม. ต่อปี 

• โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กำหนดการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และส่งจ่ายน้ำตามสัญญา ปริมาณเฉลี่ยสูงสุด 22 ล้านลบ.ม.ต่อปี  

• โครงการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสียพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ให้บริการน้ำครบ
วงจรทั้งน้ำประปา 20,000 ลบ.ม.ต่อวัน การบำบัดน้ำเสีย 16 ,000 ลบ.ม.ต่อวัน และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 
5,000 ลบ.ม. ต่อวัน โดยมีแผนการก่อสร้างเริ่มในปี 2563 เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกในอนาคต  

• โครงการให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่บริษัท ไมโครชิพ (ประเทศไทย) จำกัด ปริมาณสูงสุด 2,500
ลบ.ม. ต่อวัน 
        นอกจากนี้ยังมีการหาโอกาสในธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่พ้ืนที่นอกเขต EEC ด้วย เช่น

โครงการให้บริการน้ำ Recycle แก่ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (RBI) จ.ราชบุรี โดยให้บริการน้ำ 
Recycle 1,000 ลบ.ม.ต่อวัน และโครงการให้บริการน้ำ Recycle แก่บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด (AGI) 
จ.อยุธยา โดยให้บริการน้ำ Recycle 3,000 ลบ.ม.ต่อวัน และบริษัทยังเน้นย้ำการเป็นผู้นำในด้านการบริการ
จัดการน้ำครบวงจรและใส่ใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการจัดการน้ำแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการ EEC 
ในอนาคต 
สถานการณ์น้ำปัจจุบัน  

สถานการณ์น้ำในปี 2562 ในช่วงต้นปี ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็น
แหล่งน้ำต้นทุนหลักของบริษัทใน จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย แต่ในฤดูฝนปี 2562 เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ ENSO ทำให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกมี
ปริมาณฝนและปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำน้อย ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเข้าสู่วิกฤตภัยแล้ง 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมชลประทาน สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และกลุ่มผู้ ใช้น้ำของบริษัท 
ในการบริหารจัดการน้ำและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น มาตรการขอความร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 มาตรการซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชน มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มาตรการสูบผันน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี 
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มาตรการสูบกลับวัดละหารไร่ มาตรการสูบกลับคลองสะพาน และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจาก
แม่น้ำบางปะกง เป็นต้น  

จากมาตรการต่างๆของบริษัทและทุกภาคส่วนทำให้ภาคตะวันออกผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง ไปได้ในที่สุด 
และสถานการณ์น้ำปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนปี 2563 แล้ว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 แต่บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยจะเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่นำมาฝากสำรองในแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงของแหล่งน้ำในพ้ืนที่ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา และเร่งรัดโครงการสระสำรองน้ำดิบทับมา เพ่ือกักเก็บน้ำ
มาฝากสำรองให้พื้นที ่จ.ระยอง ในช่วงฤดูแล้งปี 2564 อีกด้วย 
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

    บริษัทดำเนินงานตามแผนงานซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยื น 
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ดังนี้  

1. กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท เช่น การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การปฏิบัติต่อคู่ค้า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดำเนินการด้านการเมอืง เป็นต้น ซึ่งมีการส่งมอบให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัททุกคน รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท 

2. การสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม และจัดอบรมทัง้ภายในและภายนอก เช่น
- ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” จัดโดยองคก์รต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- จดัอบรมภายในหลักสูตร “จรยิธรรมกับการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน”
- จัดงาน “EWG Love CG พนักงานหัวใจ SHARP ฉลาดต้านโกง”  หรือรณรงค์การต่อต้าน

การทุจรติคอร์รัปชัน และไมห่วั่นไหวต่อสิ่งเร้ารอบกาย 
- ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update จัดโดย

IOD 
- จัดเสวนาและการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การประสบความสำเร็จโดยใช้ธรรมะนำทาง” โดย

พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ให้แก่ คู่ค้า ผู้เช่าอาคาร และพนักงานของบริษัท 
- จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร 
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3. กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ ได้เพ่ิมการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ
หรือขั้นตอนการทำงานของแต่ละแผนกที่มีปัจจัยเสี่ยงทำให้อาจเกิดการทุจริตคอร์รปัชันอีกด้วย 

4. กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และ
กิจกรรมทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   

ในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม
พนักงาน การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลภายในองค์กร เพ่ือให้
พนักงานมีความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ อีกท้ังมีการสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดเพ่ือเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรน้ำ ภายใต้ โครงการ “สะกิดไทย  ใส่ใจน้ำ” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ออกแบบมาเป็นหลักปฏิบัติให้กับทุกภาค
ส่วนนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ อาจกล่าวสรุปได้ว่า เป็นการสร้างความสมดุลการใช้น้ำ ซึ่งถือเป็นศาสตร์แห่งการ
ใช้น้ำอยา่งยัง่ยืน 

จากการดำเนินงานในการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของ
ชมุชนและสังคมโดยรวม ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้  
1. สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ถึงต้นปี 2563 จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร และ

ในทางกลับกันหากมีฝนตกมากจะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท 
2. ตามที่บริษัทจะมีการคิดราคาค่าน้ำจากลูกค้าตามระยะทางที่ตั้ง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเป็น

อย่างไรบ้างและมีผลทางการเงินอย่างไรในปี 2562 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบว่า สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค

ตะวันออก เริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2562 ต่อเนื่องมาจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ภัยแล้งที่
รุนแรงมากที่สุดของประเทศในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวมีผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทดังนี้  

1) ต้นทุนเพ่ิมขึ้นทั้งค่าไฟและค่าน้ำดิบ เนื่องจากบริษัทต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำอ่ืนที่มีระยะ
ทางไกลขึน้ ทำให้ค่าไฟเพ่ิมขึ้นและต้องซื้อน้ำดิบเพ่ิมเติมจากแหล่งน้ำเอกชน 

2) รายได้จากการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภคลดลง
เนื่องจากเมื่อต้นปี 2563 บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามคำร้องขอให้ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 ทั้งภาค
อุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ปริมาณน้ำรวมของระบบมีเพียงพอสำหรับภาคอุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมได ้ 
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จากปัญหาวิกฤติภัยแล้งดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งหลายมาตรการ เช่น  

- มาตรการสูบผันน้ำคลองวังโตนด จ. จันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัท
สูบน้ำจากพ้ืนที่อ่ืน 

- มาตรการสูบกลับวัดละหารไร่
- มาตรการสูบกลับคลองสะพาน
- การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำบางประกง ซึ่งพร้อมสูบได้ภายในเดือน

สิงหาคม 2563 
จากมาตรการต่างๆ ทำให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้ และในปัจจุบันประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ฤดู

ฝนแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของบริษัทบริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในปี 2564 ด้วย 
นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าในปี 2564 บริษัทจะมีความสามารถในการสูบส่งน้ำเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากหลายๆ 
โครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำบางประกง งานก่อสร้างสระ
เก็บน้ำดิบทับมา ซึ่งจะสามารถสูบกักเก็บน้ำได้ภายในไตรมาสที่ 4/2563 ทำให้บริษัทมีปริมาณน้ำสำรองเพ่ิมขึ้นปี
ละมากกว่า 40 ล้านลบ.ม. รองรับความต้องการใช้น้ำของลูกค้าบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้น้ำ
มากที่สุดของบริษัท  

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าว
เพ่ิมเติมว่าบริษัทดำเนินธุรกิจจัดหาแหล่งน้ำในภาคตะวันออก ซ่ึงแหล่งน้ำของบริษัทมี 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 คือส่วนทางด้านทิศตะวันตกบริเวณใกล้ จ.ชลบุรี จะมีอ่างเก็บน้ำ 2 อ่างคืออ่างเก็บน้ำ
บางพระและอ่างเก็บน้ำหนองค้อ  

ส่วนที่ 2 คือใกล้พ้ืนที่ จ.ระยองจะมีอ่างเก็บน้ำ 2 อ่างคืออ่างเก็บน้ำดอกกรายและอ่างเก็บน้ำ
หนองปลาไหล 

ส่วนที่ 3 คือส่วนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก จะมีอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาด
ใหญ่ แต่ระยะทางไกล หากพ้ืนที่ส่วนอ่ืนมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จะมาสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ และจะมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายคือค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ บริษัทเคยประสบภาวะภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อปี 2548 แต่เมื่อพิจารณาจาก
สถิติจำนวนน้ำและปริมาณฝนที่ตกในภาคตะวันออก ภัยแล้งที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี 2563 ถือ
ว่ารุนแรงมากกว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2548 เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้อย บริษัทจึง
ต้องเร่งดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่างๆ อย่างเร่งด่วน เพ่ือผันน้ำส่วนหนึ่งจากแม่น้ำระยอง จ.ระยอง และ
จากคลองต่างๆ ย้อนกลับไปที่อ่างเก็บน้ำประแสร์เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงวิกฤติ ซึ่งหากมาตรการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของบริษัทเสร็จไม่ทันการ พ้ืนที่มาบตาพุดจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงต้องขอขอบคุณ
ทีมงานของบริษัท หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ รวมถึงลูกค้าของบริษัท ซึ่งทำให้มาตรการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งเสร็จทันการ ทำให้พ้ืนทีม่าบตาพุดไม่ขาดแคลนน้ำ 
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งน้ำดิบที่สำคัญอีก 2 สระ คือสระเก็บน้ำดิบทับมาและอ่างเก็บน้ำ
คลองหลวง-ชลบุรี ซึ่งโครงการคลองหลวงอยู่ในระหว่างก่อสร้างระบบท่อเพ่ือนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวง - 
ชลบุรี มารองรับผู้ใช้น้ำพ้ืนที่บริการ หากก่อสร้างระบบท่อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่สูงขึ้น 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีมาตรการหรือ
โครงการอะไรที่จะทำให้แหล่งน้ำของบริษัทเพียงพออย่างถาวรโดยที่ ไม่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติหรือไม่ ดังเช่น
ต่างประเทศท่ีมีระบบการจัดการน้ำที่ดี เพ่ือบรษิัทจะได้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง  

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เรียนว่า ลักษณะการใช้น้ำของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้น้ำจาก
น้ำฝน ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีข้อจำกัดต่อการสร้าง
อ่างเก็บน้ำ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเนินต่างระดับ ไมม่ีภูเขากั้น อ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกส่วนใหญ่จึงมีลักษณะกว้าง
และไม่ลึก  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวเพ่ิมเติมว่าบริษัทมีแผนการเพ่ิมปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัท 
ซ่ึงจะทบทวนแผนทุกๆ ปี โดยในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 บริษัทมีมาตรการเพ่ิมปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนหลาย
มาตรการ ได้แก่  

1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง ทำให้บริษัทสามารถสูบน้ำได้
จากเดิมประมาณ 200,000 ลบ.มต่อวัน เป็น 300,000 ลบ.มตอ่วัน ทำให้ฤดูฝนในปี 2563 บริษัทจะสามารถสูบน้ำ
จากแม่น้ำบางปะกงได้มากขึ้น โดยจะนำน้ำที่สูบได้มากักเก็บไว้ที่  2 จุด คือที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ของกรม
ชลประทาน และอ่างเก็บน้ำสำนักบกของบริษัท ซ่ึงจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำของระบบในช่วงฤดูแล้งในปี 2564 ได ้

2) โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมา คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4/2563 สามารถเพ่ิม
ปริมาณน้ำต้นทุนของบริษัทได้ถึง 40 ล้านลบ.ม. ต่อปี สามารถรองรับความต้องการการใช้น้ำบริเวณพ้ืนที่มาบตา
พุด ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทได้  

3) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง - ชลบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ่แห่งสุดท้ายในพ้ืนที่ EEC ที่บริษัทยังไม่ได้เชื่อมระบบสูบส่งน้ำดิบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 
จะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะส่งน้ำได้ในปี 2564 ซ่ึงโครงการดังกล่าว สามารถเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนของบริษัทได้อีก 
40 ล้านลบ.ม. ต่อปี โดยบริษัทจะวางท่อเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงมาบรรจบกับระบบท่อในปัจจุบันของ
บริษัท  

4) การผันน้ำจากนอกพ้ืนทีร่่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
5) การศึกษากระบวนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

จำกัด (มหาชน) เพ่ือสนองรับกับนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพ่ือรองรับความต้องการการใช้น้ำของ
ภาคอุตสาหกรรมกรณีเกิดภัยแล้ง 

มาตรการทั้ง 5 ข้อดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีแหล่งน้ำที่มั่นคงมากขึ้น รองรับความต้องการใช้น้ำ
ในพ้ืนที่ EEC และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  

นอกจากนั้นแล้วในกรณีเกิดภาวะภัยแล้งบริษัทจะมีต้นทุนค่าน้ำและค่าไฟฟ้าสูงขึ้น เนื่องจาก
บริษัทต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่มีระยะทางไกลขึ้น หรือต้องซื้อน้ำเพ่ิมเติมจากแหล่งน้ำเอกชน แต่ในกรณีที่มีฝนตก
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เป็นจำนวนมาก บริษัทจะมีต้นทุนค่าน้ำและค่าไฟฟ้าต่ำลง แต่ปริมาณการซื้อน้ำน้อยลง เนื่องจากลูกค้าที่เป็นนิคม
อุตสาหกรรมจะมีแหล่งน้ำสำรองอยู่ในพื้นที่ของลูกค้าเองด้วยเพ่ือลดความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหาน้ำแล้ง ดังนั้น หาก
มีฝนตกมาก ปริมาณน้ำสำรองของลูกค้าจะมีจำนวนสูงขึ้น ลูกค้าจะเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำของลูกค้าก่อนแล้วจึง
ใช้น้ำของบริษัท ปริมาณการซื้อนำ้จากลูกค้าจึงน้อยลง  

นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามเพ่ิมเติมว่าตามที่บริษัทจะประกาศใช้โครงสร้างราคาค่าน้ำ
ใหม่โดยคิดตามระยะทางที่ตั้งของลูกค้า หลังจากประกาศไปแล้วผลเป็นอย่างไรและมีผลทางการเงินอย่างไรในปี 
2562  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ใช้โครงสร้างราคา
ค่าน้ำใหม่ต้ังแต่ต้นปี 2563 แต่เนื่องจากในปีนี้ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงประกอบกับสภาวะ
เศรษฐกจิและการลงทุนของประเทศชะลอตัวเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย ซ่ึง
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการประกอบกิจการของลูกค้าของบริษัททั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค
อุปโภคบริโภค บริษัทจึงต้องการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 จึงขยายระยะเวลาที่จะใช้โครงสร้างราคาค่าน้ำใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 แทน 

นายธนชาติ เก้าวรกาญจน์ ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะไปลงทุนใน
พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือหรือไม่  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่า เนื่องจากบริษัทมีพันธกิจ 2 ข้อ คือ 1) จำหน่ายน้ำให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม  และ 2) ผลิตน้ำตามสัญญาสัมปทานให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินธุรกิจผลิตน้ำประปานั้น บริษัทไม่สามารถที่จะไปลงทุนผลิตน้ำประปาในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง
โดยตรง เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดผู้รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา ประกอบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่
มี อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ จะใช้น้ ำเป็นปริมาณมากบริษัทจึงยั งไม่ มีแผนการที่ จะไปลงทุนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีแผนที่จะนำเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการลดน้ำ
สูญเสียในระบบ หรอืการผลิตหรือทำสัญญาสัมปทานอ่ืนๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในรายงานประจำปีตรงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18 หน้า 151 ที่กำหนดว่า “ลูกหนี้อ่ืนจำนวน 32.8 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ระหว่างบริษัท 
ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท UU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการเรียก
เก็บค่าปรับจากการส่งมอบน้ำประปาไม่ถึงปริมาณข้ันต่ำ.........ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทย่อยฟ้อง
บริษัทเอกชนรายดังกล่าวเกี่ยวกับการผิดสัญญา และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้
ให้แก่บริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง......” นั้น 
ปัจจุบันบริษัท UU ได้รับชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าบริษัท UU ยังไม่ได้รับชำระหนี้จำนวนดังกล่าว ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนของการยึดทรัพย์บังคับคดี บริษัทได้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่เจ้าหนี้รายอ่ืนฟ้องแล้ว และยังไม่มีความ
คืบหน้าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินใดๆ  
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นายปิยะพงศ์ ยังมี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มี
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง และบริษทัดำเนินการอย่างไร  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ดังนี้ 

1) รายได้จากการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภคลดลง
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายขอให้ผู้ใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 เพ่ือ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

2) บริษัทมีมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุน
ผ่านทาง กปภ. เช่นการลดอัตราค่าน้ำประปาให้แก่ประชาชน การคืนเงินประกันการใช้น้ำ เป็นต้น ซึ่งคิดเป็น
จำนวนเงินที่บริษัทได้รับผลกระทบประมาณไม่เกิน 9 ล้านบาท  

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทคิดค่าน้ำอย่างไรทั้งที่มีต้นทุน
เพ่ิมข้ึนและแก้ไขปัญหาอย่างไร และในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าต้นทุนหลักของบริษัทคือค่าไฟและค่าน้ำดิบ บริษัทพยายามลด
ต้นทุนลงโดยการลดค่าไฟในการสูบน้ำ โดยจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ลูกค้าให้มากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอยู่ในระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำ
บางปะกงซ่ึงจะทำให้บริษัทสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งให้กับลูกค้าในพ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ 
จ.ชลบุรี ทำให้บริษัทไม่ต้องผันน้ำมาจากทาง จ.ระยอง ส่วนบริเวณพ้ืนที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง จะมีโครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี และโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมา ซ่ึงเป็นแหล่งน้ำ
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับภาครัฐในการสูบน้ำข้ามพ้ืนที่ด้วย ซ่ึงมาตรการเหล่านี้จะช่วยแก้ไข
ปัญหาเรื่องต้นทุนค่าไฟได้ในระยะยาว 

นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีแนวทางในการลดต้นทุนค่าไฟอีกวิธีหนึ่งคือ
โครงการ Floating Solar ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับกรมธนารักษ์ โดยเป็นโครงการที่บริษัทไม่ได้
ลงทุนเอง แต่ให้เอกชนซึ่งมีความชำนาญมาลงทุนในระบบ Solar ลอยน้ำและจำหน่ายไฟฟ้ากลับให้แก่บริษัทใน
ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทต้องซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการนี้สามารถช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าไฟได้
ส่วนหนึ่ง เนื่องจากระบบ Solar ใช้งานได้เฉพาะตอนกลางวัน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำระบบ Smart Water มาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่คล้าย 
AI คือเป็นระบบที่ช่วยตัดสินใจว่าบริษัทควรจะสูบน้ำจากจุดไหนไปยังลูกค้าจึงจะเหมาะสมที่สุด และประหยัดค่า
ไฟที่สุด โดยจะใช้เวลาในการจัดเตรียมระบบประมาณ 1 ปีครึ่งนับจากวันนี้ 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณและชื่ นชม
คณะกรรมการบริษัทที่สามารถเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้มากขึ้นพร้อมกับการเพ่ิมส่วนของผู้ถือหุ้นได้
ดีขึ้น บริษัทมีการจัดการกระแสเงินสดและมีนโยบายการเงินที่ดี ทำให้หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่สร้างคุณค่าและเป็น
หุ้นเติบโต รวมทั้งระยะเวลาที่เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ลดลงจาก 15.4 วันเป็น 8.21 วัน  
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนต่างชาติที่มีชื่อเสียงที่ ดีได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH เป็นต้น ซึ่งนักลงทุน
เหล่านี้ช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับสถาบันนักลงทุน และบริษัทยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนและได้รับ
รางวัล CGR ระดับ 5 ดาวจาก IOD อีกด้วย  

บริษัทมีผลประกอบการที่ดีโดยพิจารณาจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่อัตราร้อยละ 7 ถึง 9 ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 22 อย่างไรก็ดีบริษัทควรมีการ
พัฒนาในด้านของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนโดยการออกหุ้นกู้ระยะยาว (30 ถึง 50 ปี) เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมของ
บริษัทระยะที่ 7 ถึง 10 เพ่ือลดต้นทุนดอกเบี้ยจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย ณ ปัจจุบันอยู่ที่
ร้อยละ 0.5 ซึ่งต่ำที่สุดใน 10 ประเทศของกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ณ ปัจจุบันบริษัทยังได้รับการจัด
อันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ A+ และฝากให้บริษัท
พิจารณาเรื่องการจัดการต้นทุนคงที่ต่อรายได้จากโครงการลงทุนต่อเนื่องของบริษัทด้วย  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวขอบคุณ Mr. Dugar ที่ให้คำแนะนำที่ดีและเรียนเพ่ิมเติมว่า ที่ผ่าน
มาบริษัทมีการวางแผนทางการเงินที่ดีมาตลอด โดยจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้ต่อทุนของบริษัทมีประมาณเพียง 
1 เท่า แต่บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ได้สูงมากกว่า 2 เท่า ซ่ึงถือเป็นตัวเลขท่ีดีมาก ทำให้บริษัท
ได้รับการประเมนิจาก Tris อยู่ในระดับ A+ มาอย่างต่อเนื่อง  

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมว่าอัตราส่วน
ทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทขึน้อยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
จึงไม่สามารถควบคุมได้ร้อยละ 100 ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วย
วิธีการที่ทันสมัยและรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังสามารถอยู่
ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เป็นหุ้นยั่งยืนของ ตลท. ด้วย ถือเป็นความสำเร็จของบริษัท และขอชื่นชมว่า
คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้อย่างเต็มที่และตอบคำถามได้ดี   

นายณรงค์ พุทธรักษา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าเมื่อบริษัทมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
ด้วย บริษัทควรจัดให้มีล่ามสำหรับแปลให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยได้ฟังด้วยว่าผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติถามว่าอะไร และ
สอบถามว่าเมื่อดูในรายงานประจำปี 2562 หน้า 10 หัวข้ออัตราส่วนทางการเงิน สังเกตได้ว่าต้ังแต่ปี 2558 
จำนวนตัวเลขลดลงมาทุกปี มีจำนวนเดียวที่กราฟขึ้น คือมูลคา่หุ้นตามบัญชี จงึขอสอบถามว่าบริษัทควรทำอย่างไร
จำนวนตัวเลขที่ลดลงจึงจะเพ่ิมข้ึน  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าเหตุผลที่ทำให้อัตราส่วนทางการเงินบางตัวลดลงเนื่องจากบริษัท
ไม่ได้ปรับอัตราค่าน้ำมาประมาณ 5-6 ปีแล้ว รายได้จึงไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี
เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเมื่อบริษัทปรับอัตราโครงสร้างราคาค่าน้ำในปี 2564 แล้ว 
คาดการณ์ว่าอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ จะดีขึ้น ประกอบกับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ เพ่ือจัดหาแหล่งน้ำเพ่ิมเติม ซึ่งการลงทุนมากจะทำให้มีค่าเสื่อมราคามากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่
โครงการเริ่มดำเนินการหรือจ่ายน้ำได้แล้ว รายได้ของบริษัทจะสูงขึ้นทดแทนค่าเสื่อมราคาและค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
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ในอนาคตได้ นอกจากนี้ จากนโยบาย EEC ของภาครัฐ ทำให้บริษัทมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น 
เนื่องจากไดด้ำเนินธุรกิจน้ำครบวงจร ไม่ใช่แค่ธุรกิจน้ำดิบและน้ำประปา ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รบัทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 โดยไม่ต้องลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีทัศน์เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 

2562 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

โดย ผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวม
และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงใคร่ขอให้ท่านผู้
ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลการ
ดำเนินงานและสถานะการเงิน สรุปได้ดังนี้ 
ผลการดำเนินงาน 

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,680.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 459.09 ล้านบาท หรือร้อย
ละ10.88 เมือ่เปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายเพ่ิมข้ึน  

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,055.91  ล้านบาท ลดลง 73.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.54  โดยเป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,044.79 ล้านบาท ลดลง 72.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.51 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 
สถานะการเงิน 

1) สินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 21,180.88 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน
1,039.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.16 

2) หนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 10,167.06 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2561 จำนวน 831.31 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 8.90 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 10,839.60 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น
จากสิ้นปี 2561 จำนวน 214.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.02 
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  สำหรับรายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR 
Code  ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้  ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพ่ิมเติมรายละเอียดของคำอธิบายและการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ได้ในรายงานประจำปีและ Website ของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจำปี 2562 

        การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ารายการเจ้าหนี้จากการซื้อ

สินทรัพย์ถาวรจำนวน 1,319,365,043 บาท ในปี 2562 เป็นรายการอะไร  
นายสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี เรียนว่าเจ้าหนี้

จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวเป็นการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมา ที่มีจำนวนมากเนื่องจากเป็นวิธีการบันทึก
รับรู้รายการงานระหว่างก่อสร้างและเจ้าหนี้ทางบัญชี กล่าวคือโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบทับมามีกำหนด
ระยะเวลาก่อสร้าง 22 เดือน ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 ปลายปี 2562 ระยะเวลาที่ก่อสร้างจะเหลืออยู่ไม่ถึง 1 
ปี ทางบัญชีจึงต้องจัดประเภทข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนบนงบการเงิน ณ สิ้นปี 2562 จะ
เห็นได้ว่าเมื่อปี 2561 ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 800 กว่าล้านบาท ในปี 2562 จึงเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 1,300 กว่า
ล้านบาท จากจำนวนค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 1,600 ล้านบาทที่ไม่รวมค่าที่ดิน 

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในปี 
2562 ทีบ่ันทึกด้อยค่าสะสม 15 ล้านบาท เป็นสิทธิในสัญญาสัมปทานประปาเกาะล้าน ซึ่งรายได้จากการจำหน่าย
น้ำประปาลดลง เนื่องจากมีแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ืนมาแทนการใช้น้ำประปา บริษัทจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ปี 
2563 จะบันทึกด้อยค่าเพ่ิมหรือไม่  

นายสมบัติ อยู่สามารถ เรียนว่าสัมปทานประปาเกาะล้าน บริษัทให้บริการน้ำครบวงจร บันทึก
ด้อยค่าจำนวน 15 ล้านบาทนั้นบริษัททยอยตั้งมา สาเหตุหลักเกิดจาก  

1) กำลังการผลิตของกิจการประปาเกาะล้านในช่วงหน้าแล้งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ
2) การซ่อมท่อและเกิดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำ ซ่ึงบริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลด

น้ำสูญเสียให้น้อยทีสุ่ด 
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ สอบถามว่า จากรายงานประจำปีหน้า 177 หัวข้อค่าตอบแทนโครงการ

ที่กำหนดว่า “หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดให้บริษัท เช่า/บริหาร และการปรับอัตรา
ผลตอบแทนในโครงการท่อส่งน้ำ 2 โครงการ ตามหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ..........” สอบถามว่า โครงการท่อ
ส่งน้ำ 2 โครงการคือโครงการอะไรบ้าง และจะกระทบต่อบริษัทในแง่ผลประกอบการหรือไม่อย่างไร 

 นายสมบัติ อยู่สามารถ เรียนว่า 2 โครงการดังกล่าวคือ โครงการหนองปลาไหล - หนองค้อ 
และโครงการหนองค้อ – แหลมฉบัง ระยะที่ 2 ซ่ึงบริษัทมีการเช่าท่อกรมธนารักษ์ทั้งหมด 4 โครงการโดยมี
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ผลกระทบต่อผลประกอบการในค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ในปี 2562 เมื่อคำนวณค่าเช่าท่อจะคิดเป็นเงินจำนวน
ประมาณ 40 กว่าล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.7 ของรายไดจ้ำหน่ายน้ำจำนวน 2,800 ล้านบาท  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นว่าเมื่อโครงการ EEC แล้วเสร็จ ภาคอุปโภค
บริโภคและภาคอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้น้ำเป็นอย่างไร โดยนายจิรายุทธฯ เรียนว่าจากผลการสำรวจ
ความต้องการการใช้น้ำในภาพรวมในพ้ืนที่ EEC ของคณะกรรมการ EEC พบว่าในปี 2560 มีความต้องการใช้น้ำ
จำนวน 857 ล้านลบ.ม.ต่อปี และจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องถึง 1,297 ล้านลบ.ม.ต่อปี ในปี 2580 ส่วนความต้องการ
ใช้น้ำของลูกค้าของบริษัทในพ้ืนที่ EEC ในปี 2562 ประมาณ 313 ล้านลบ.ม. และหากเป็นไปตามการคาดการณ์
ของรัฐบาล บริษัทคาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำของลูกค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 313 ล้านลบ.ม. เป็น 540 
ล้านลบ.ม. ในปี 2582 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ 427 ล้านลบ.ม. และบริษัทได้เตรียมแผนรองรับ
การขยายแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในอนาคตได้  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นว่าบริษัทสามารถจำหน่ายน้ำอ่ืนนอกจากน้ำดิบ
หรือไม่ โดยนายจิรายุทธฯ เรียนว่าปัจจุบันบริษัทจำหน่ายน้ำประเภทอ่ืนนอกเหนือจากน้ำดิบแล้วเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่บริษัท เช่นการขายน้ำอุตสาหกรรมให้แก่โครงการอมตะซิตี้ จ.ระยอง และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง ซึ่งจะ
ทำให้บริษัทมีปริมาณน้ำจำหน่ายมากกว่า 27 ล้านลบ.ม.ต่อปี โครงการทำน้ำ Recycle ให้แก่บริษัท ราชบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จำกัด และบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี  จำกัด และนอกจากนี้บริษัทยังได้ LOI จากลูกค้าของ 
กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ อ.วังจันทร์ และกำลังจะลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย 
และการทำน้ำ Recycle ที่สนามบินอู่ตะเภาด้วย  

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถาม ดังนี้ 
1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผลกระทบต่อสัดส่วนรายได้ของบริษัท

คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
2) ในงบกำไรขาดทุนของบริษัทจากปี 2560 ถึงปี 2562 กำไรของบริษัทลดลง และโครงสร้าง

รายได้เปลี่ยนไป บริษัทจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปาเพ่ิมขึ้น แต่รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการลดลง บริษัทได้
กำไรจากน้ำดิบเพ่ิมข้ึนหรือบริษัทจำหน่ายน้ำดิบมากขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปีแต่กำไรบริษัทกลับลดลง  

3) ตามที่บริษัทได้เคยกล่าวไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ปีที่แล้วว่าบริษัทมีโครงการที่จะ
ร่วมมือกับลูกค้าให้บริการแบบครบวงจร ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง มีรายได้และผลกำไร
เป็นอย่างไรบ้างในงบการเงินของปี 2562  

4) ขอฝากประเด็นไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทตอบคำถามแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่การ
แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและระยะยาว ซึ่งจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการบริษัทที่ไม่ดี 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ตอบคำถามดังนี้ 
1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้รายได้ของบริษัทลดลงประมาณ

ร้อยละ 10 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขอความร่วมมือให้ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 รายได้ที่เพ่ิมเมื่อปี 2562 ส่วนใหญ่
มาจากการจำหน่ายน้ำให้แก่ภาคอุปโภคบริโภคทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ 
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2) สาเหตุที่ทำให้บริษัทมีกำไรลดลงทั้งทีบ่ริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นเนื่องจากบริษัทยังไม่เคยมีการปรับ
โครงสร้างราคาค่าน้ำในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา และในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ทำให้อัตราส่วนของกำไรสุทธิลดลง 

3) เรื่องการดำเนินธุรกิจน้ำครบวงจรมีหลายโครงการที่บริษัทได้ทำสัญญาไปแล้ว เช่น โครงการ
อมตะซิต้ี จ.ระยอง และโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ โครงการราชบุรีกล๊าส โครงการอยุธยากล๊าส โครงการทีส่นามบินอู่
ตะเภา โครงการไมโครชิพ และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างจัดทำสัญญาคือ โครงการของกลุ่มปตท.และโครงการของ
กลุ่มคาราบาว เป็นต้น  

4) บริษัทมีการวางแผนเรื่องแหล่งน้ำต้นทุน เรื่องระบบท่ออย่างต่อเนื่อง โดยแผนครอบคลุม
ระยะเวลา 20 ปี และจะมีการทบทวนทุกๆ ปี ตามสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัญหาภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา 
มีความรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเมื่อปีที่แล้วบริษัทจึงต้องเร่งดำเนินโครงการต่างๆ เป็นกรณพิีเศษ ซ่ึงใน
ภาพใหญ่ บริษัทได้วางแผนล่วงหน้าไว้นานแล้ว  

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หมายถึงอะไร 

 นายสมบัติ อยู่สามารถ เรียนว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแบ่งเป็นหลายประเภทตามที่มาตรฐานบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เช่น ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ สิทธิในการเข้าซื้อกิจการ เช่นบริษัท UU ไปซื้อ
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด สิทธิเหล่านี้จะลงบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทยอยตัดจำหน่าย นอกจากนี้ยัง
มีสิทธิในสัญญาสัมปทานน้ำประปา เป็นต้น ซึ่งในงบการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
คงเหลือประมาณ 3,500 ล้านบาท  

 นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถามเพ่ิมเติมว่าโครงการน้ำครบวงจรที่บริษัทได้ดำเนินการจะ
เพ่ิมรายได้ให้บริษัทคิดเป็นร้อยละเท่าไร และกระทบกับอัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละเท่าไร  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าในปี 2562 บริษัทยงัไม่มีรายได้จากโครงการน้ำครบวงจรและจะ
เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 จึงยังไม่มีรายได้ปรากฏในงบการเงินในปี 2562 และเรียนเพ่ิมเติมว่าสัญญาขายน้ำ
อุตสาหกรรมที่บริษัททำกับโครงการอมตะซิตี้จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อปีที่บริษัทจะได้รับ
ประมาณ 116 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อปีที่บริษัทจะ
ได้รับประมาณ 261 ล้านบาท โครงการสนามบินอู่ตะเภาจะเริ่มให้บริการได้ภายในต้นปี 2564 คิดเป็นรายได้เฉลี่ย
ต่อปีที่บริษัทจะได้รับประมาณ 260 ล้านบาท โครงการจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมให้แก่บริษัท ไมโครชิพ (ประเทศ
ไทย) จำกัด จะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 16 ล้านบาท โครงการที่ทำกับกลุ่มบริษัท ปตท. จะมีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 18 ล้านบาท และโครงการที่ทำร่วมกับกลุ่มคาราบาวจะมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อปีประมาณ 20 กว่าล้านบาท 

Mr. Basant Kumar Dugar แนะนำให้บริษัทปรึกษากับที่ปรึกษาที่เคยเป็นผู้ดูแลการจำหน่าย
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ทำ IPO ครั้งแรก เนื่องจากปัจจุบันที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ซ่ึงบริษัทอาจจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 

นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนมาก กระแสเงินสดถูกใช้ในการลงทุนค่อนข้างสูง บริษัท
จะควบคุมต้นทุนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนเหล่านี้อย่างไร 
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บริษัทรายงานว่ามีกระแสเงินสดจากการดำเนินการเป็นบวกควบคู่กับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ
บริษัทอยู่ที่ 0.94 เท่า ต้องการให้บริษัทพิจารณาควบคู่กับอัตราหนี้สินต่อทุนด้วยเพื่อจะได้ทราบสัดส่วนการใช้ส่วน
ของหนี้ของบริษัทเพ่ือประโยชน์ในการจัดการส่วนของหนี้สินได้มากข้ึน 

บริษัทควรจะเพ่ิมร้อยละการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจากอัตราที่ 0.49 ให้เป็น 1.0 เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
หลักทรัพยต์ามราคาตลาดให้มากขึ้น 

บริษัทควรมีการทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้าเพ่ือลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า 
และบริษัทควรลดระยะเวลาเก็บหนี้ให้สั้นลง ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ 8.2 วัน ให้ลดลงเป็น 0 ระยะเวลาที่บริษัทต้อง
ชำระหนี้ ทำให้ตัวเลขจำนวนวันเฉลี่ยที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของบริษัท เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการใช้เงนิเชื่อของ
คู่ค้าในการทำธุรกิจของบริษัทท่ีมากขึ้น  

นอกจากนี้ บริษัทควรปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทสามารถอยู่ในรายชื่อ
หุ้นที่มีการปันผลสูงได้หรือไม ่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้ดียิ่งขึ้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงกล่าวขอบคุณ
สำหรับคำแนะนำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย 1,223,377,763     เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน็ร้อยละ - 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทางวิดีทัศน์ดังนี้  
บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพ่ือตั้งเป็นเงินสำรองตาม มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 

พ.ศ.2535 ไว้ครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 166.50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 61.52 ล้านบาท  

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไร
สุทธิประจำปี 2562 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,044.79 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 0.63 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบ
การเงินรวม ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมของบริษัท เช่น โครงสร้างการเงิน และสภาวะการลงทุน ณ ปัจจุบัน
ของบริษัท  จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท คิด
เป็นเงินทั้งสิ้น 781.95 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วย  

สิ่งที่สงมาดวย 3
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1.การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมือ่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 ทีบ่ริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่  2 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส
COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นเดิมออกไป คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบให้จ่ายปันผลในรูปของเงินปันผลระหว่างกาล โดยให้จ่ายจากผลการ
ดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดย
บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2562 
เพ่ิมเติมอีก ทัง้นี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า หากบริษัทมีการบริหารจัดการ

ที่ดีกว่านี้ บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่านี้ เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับงบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ซึ่งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว
ของ TTW มีกำไร 2,000 กว่าล้านบาท โดย TTW จะคิดราคาค่าน้ำตามระยะทาง ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับของ East 
Water แล้วถือว่ามีราคาต่ำมาก บริษัทควรจะคิดว่าทำอย่างไรบริษัทจะได้กำไรมาก ควรจะคิดราคาค่าน้ำตาม
ระยะทางเช่นเดียวกันและควรมีการป้องกันน้ำสูญเสียที่อยู่บนพ้ืนดินด้วยเนื่องจากจะทำให้ต้นทุนของบริษัทลดลง
เป็นจำนวนมาก  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงกล่าวขอบคุณสำหรับ
คำแนะนำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยไม่ต้องลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 
 นางธัชดา จิตมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมรับชมวิดีทัศน์เรื่อง

การพิจารณาแตง่ตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
ในปี 2563 บริษัท ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮ้าส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด หรือ (PwC)  ซึ่งเป็นสำนัก

งานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 กับ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 
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1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ
นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จำกัด แทนได้  

2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท
ทัง้นี้บริษัทได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 และป ี2563 ดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 

ค่าสอบบัญชีบริษัท 1,165,000 1,150,000 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

นางธัชดา จิตมหาวงศ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 Mr. Basant Kumar Dugar สอบถามผู้สอบบัญชีว่ามีใบอนุญาตตรวจสอบบัญชีระดับภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN CPA) หรือไม่ หากมีจะสามารถช่วยบริษัทในเรื่องการบริการและการคิดค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีในกรณีที่บริษัทมีการขยายการดำเนินการไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนได ้

นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีของบริษัท กล่าวว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สำหรับปี 2563 มีอัตราลดลงจากปี 2562 และยังไม่มีระเบียบหรือประกาศใดกำหนดว่าใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี
ของประเทศไทยสามารถใช้ได้ในภูมิภาคอาเซียน คงใช้ได้เฉพาะบริษัทในประเทศไทยเท่านั้น และผู้สอบบัญชีต้อง
เป็นผู้ถือสัญชาติไทย 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ นางธัชดา จิตมหาวงศ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563  
มติที่ประชมุ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส  เอบีเอเอส  จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 ดังนี้ 
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1. แต่งตั้งผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศอ์ริยาพร  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี  4843
2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4474 
3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได ้ 

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,223,298,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9935 
ไม่เห็นด้วย 78,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0064 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนต่อที่

ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 4 คน ที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ ได้แก่   

1. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า
2. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก 
3. นายกฤษฎา ศังขมณี 
4. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 
ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส  ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
ระเบียบวาระนี ้จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุม โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความ
เหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน โดยละเอียด
รอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้  

(1) นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
(2) นางสาวสมจิณณ์  พิลึก    กรรมการเดิม กลบัเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
(3) นายกฤษฎา  ศังขมณ ี   กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
(4) นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง  กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
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โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 คน ตามที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ 
พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้  
Mr. Basant Kumar Dugar แนะนำให้ ป ระธานคณ ะกรรมการบริษั ทและกรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่พิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตร 10 วัน 
ณ สถาบันการพัฒนาการจัดการ เมืองลูเซร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ือนำความรู้มาปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
บริษัทจากหน่วยงานที่เป็นต้นทุนให้เป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได ้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 
4 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้ 
1. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า

เห็นด้วย 1,197,383,619 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8763 
ไม่เห็นด้วย 25,980,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1236 
งดออกเสียง 13,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน็ร้อยละ - 

2. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก
เห็นด้วย 1,220,859,882 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7949 
ไม่เห็นด้วย 2,508,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2050 
งดออกเสียง 9,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายกฤษฎา  ศังขมณี
เห็นด้วย 1,220,925,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8005 
ไม่เห็นด้วย 2,439,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1994 
งดออกเสียง 12,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
เห็นด้วย 1,220,994,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8053 
ไม่เห็นด้วย 2,381,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1946 
งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

สิ่งที่สงมาดวย 3



หนา้ 25 /32 

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
1. นายวีรศักดิ์   โฆสิตไพศาล 
2. นายสุรชัย  ขันอาสา  
3.  นางธัชดา   จิตมหาวงศ ์
4. นายกฤษฎา  ศังขมณ ี
5. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า
6. นางอัศวินี ไตลังคะ 
7. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก 
8. พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี 
9. นายพสิิฐ หงส์วณิชย์กลุ 
10. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ 
11. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 
 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่

คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดย IOD และ
รวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 และโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการนำเสนอการคงอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจำปี 2563 ดังนี้ 

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 โดยให้
ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท จ่าย
ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง และกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบี้ยประชุม
ครั้งละ 10,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งทีเ่ข้าประชุมจริง 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ
10,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง 

3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยกเว้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่ เข้าประชุมจริง โดยไม่มี
ค่าตอบแทนรายเดือน  

4. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในอัตราร้อยละ
0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เดิม เช่นเดียวกับปี 2561 ซึ่งมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 การออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เก่ียวข้องในระเบียบวาระนี้  
Mr. Basant Kumar Dugar กล่ าว ว่ า  บ ริษั ท ค วร เพ่ิ ม ผลป ระ โยชน์ ระยะยาว ให้ แก่

คณะกรรมการบริษัท และให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เข้าอบรมหลักสูตร
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตามที่แนะนำไป และนอกจากนี้ควรให้ผลประโยชน์เป็นส่วนแบ่ง
รายได้ร้อยละ 1 จากผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผันแปรของบริษัท  

สำหรับโบนัสคณะกรรมการบริษัทควรอิงกับกำไรสุทธิเพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษีของบริษัท 
เนื่องจากรูปแบบการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันอิงกับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ทางภาษีได้ และไม่ควรจำกัดวงเงินเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดให้จ่ายโบนัสจากกำไร
สุทธิ จำนวนไมเ่กิน 60 ล้านบาท เป็นต้น และกำหนดให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผันแปรของบริษัท  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และบริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป และ
อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้ามีอะไรบ้าง  

นายจิรายุทธฯ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทไมม่ีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อีก 
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง จึงเสนอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 พิธีกรประกาศปิด
รับการออกเสียง และประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประจำปี 2563 ดังนี้ 
1. คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการ

ชุดย่อยอ่ืนที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/ครั้ง) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 45,000 15,000 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการชุดย่อย และ
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ทีอ่าจมีการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม
ความจำเป็น  

ไม่มีรายเดือน 10,000 
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2. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในอัตราร้อยละ
0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เดิม เช่นเดียวกับปี 2561 ซึ่งมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,223,158,543 เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9820 
 ไม่เห็นด้วย 218,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0178 
งดออกเสียง 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 23 และข้อ 33 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอยังที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33 เพ่ือให้บริษัทสามารถจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 23 
และ 33 โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขใหม่เปรียบเทียบกับข้อความเดิมดังนี้  

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด  
           ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุม 

        ในการประชุมคณ ะกรรมการแต่ละครั้ ง 
ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัท
เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่าง

ข้อ 23 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด  

      ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่
มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

      ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ ง 
ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัท
เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
น้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม  

          การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรค
สามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและ
ภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกคนในที่ประชุมตลอด
ระยะเวลาที่ มีการประชุม รวมทั้ งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่ เกิดจากบันทึกดังกล่าวและมีระบบ
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

           ก ร รม ก ารบ ริษั ท ซึ่ ง เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ
ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วม
ประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมี
ผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้” 

ประชุมคณะกรรมการผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย 

  ก รรม ก ารบ ริษั ท ซึ่ ง เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นการเข้าร่วม
ประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และให้ถือว่า
การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้” 

ข้อ 33 “ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลัง
การสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้
ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”  
             คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนั งสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถอืหุ้น  

ข้อ 33 “ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” 
การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือน
ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

      คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น  
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
     ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้ น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้
จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอำนวยความสะดวกตามสมควร  

       ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมในครัง้นั้นให้แก่บริษัท” 

     ในกรณี ที่ คณะกรรมการไม่จัดให้มี การ
ประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้
จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้ นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร  
             ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
              การประชุมผู้ถือหุ้น อาจกำหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมาย
กำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้
ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33 โดยการออก
เสียงลงคะแนนจะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ 
นายณรงค์ พุทธรักษา มีความเห็นว่าข้อบังคับบริษัทข้อ 33 ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้การ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยยังไมม่ีความก้าวหน้ามากพอที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้   
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นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 33 นั้นเป็นเพียงทางเลือกให้บริษัท
สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่อจำเป็น เช่น กรณีที่มีผู้ถือหุ้นอยู่ต่างประเทศที่ไม่สามารถ
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น บริษัทยังคงยืนยันที่จะจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นแบบเดิมอยู่  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33 ด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย 1,223,366,103 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 
 ไม่เห็นด้วย 11,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 
งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ เรียนว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า กรณี

ที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ท้ังหมด จึงสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ได้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นทีม่ีข้อสงสัยเพิ่มเติม  
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวสรุปรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติให้คำแนะนำดังนี้ 
1) แนะนำว่าให้เพ่ิมอายุที่ใช้งานได้ของทรัพย์สินที่บริษัทมี เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนมาก ซ่ึง

บริษัทจะให้ความสำคัญมากข้ึนตามคำแนะนำ 
2) ให้เพ่ิมร้อยละการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจาก 0.4 เป็น 1.0 ซ่ึงส่วนนี้ต้องเป็นไปตามกลไกของ

ตลท. บริษัทคงไม่สามารถจัดการได้ 
3) ให้บริษัทลดระยะเวลาเก็บหนี้ให้สั้นลงกว่าระยะเวลาที่บริษัทต้องชำระหนี้ เพ่ือให้บริษัทมี

สภาพคล่องทางการเงิน 
4) ให้พิจารณาเรื่องการทำประกันเครดิตของลูกค้า เพ่ือบริษัทจะได้เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได้

สำหรับการค้าขายที่ผู้ขายสินค้าสามารถใช้หลักประกันเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการขาย ที่
อาจจะเกิดการไม่ชำระหนี้ของผู้ซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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นายจิรายุทธฯ เรียนว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าประมาณ 50-60 ราย ซึ่งโดยปกติลูกค้าชำระเงินตรง
เวลาทุกเดือน บริษัทยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องเครดิตของลูกค้า 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถามเพ่ิมเติมว่า เมื่อปี 2562 ที่เกิดภัยแล้ง แต่บริษัทได้รายได้
เพ่ิมจากลูกค้าภาคอุปโภคบริโภคประมาณ 500 ล้านบาท เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มนี้ซื้อน้ำ
มากขึ้นในขณะที่ตน้ทุนบริษัทเพ่ิมข้ึน แล้วทำไมต้องการลูกค้ากลุ่มนี้ในขณะที่บริษัทประสบภาวะภัยแล้ง  

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กล่าวว่า ตามข้อเท็จจริงภัยแล้งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี 
2563 ทั้งนี้ บริษัทมีน้ำเพียงพอ จึงต้องกระตุ้นให้มีการซื้อน้ำมากขึ้น ซึ่งลูกค้าที่บริษัทจะกระตุ้นให้มีการซื้อน้ำ
ได้มากที่สุดคอืลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค เนื่องจากลูกค้าภาคอุตสาหกรรมจะมีการวางแผนการผลิตไว้ชัดเจนอยู่แล้ว 

นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้แทนจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการ
ทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืดว่าบริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วหรือไม่ และโครงการนี้จะตั้งอยู่ที่ใด
อย่างไร และจะเริม่ดำเนินการเมือ่ไร 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่า บริษัทยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะต้องลงทุนโครงการนี้หรือไม่ ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการเบื้องต้นเท่านั้น โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร 
และสถานที่ตั้งควรจะตั้งอยู่ที่ใดจึงจะเหมาะสม  

นายณรงค์ พุทธรักษา สอบถามว่าบริษัทมตี้นทุนน้ำที่จำหน่ายโดยเฉลี่ยลบ.ม.ละเท่าไร 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เรียนว่าราคาจำหน่ายน้ำดิบเมื่อปี 2562 เฉลี่ยที่ 10.08 บาทต่อลบ.ม. 

ราคาน้ำประปาเฉลี่ยที่ 15 บาทต่อลบ.ม. ส่วนต้นทุนน้ำถ้าสูบจากแม่น้ำบางปะกงบริษัทจะไม่มีค่าน้ำ หากสูบจาก
อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานจะมีค่าน้ำที่ 50 สต.ต่อลบ.ม. และหากสูบจากแหล่งน้ำเอกชนจะมีค่าน้ำประมาณ 
4-5.50 บาทต่อลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบราคาจำหน่ายและต้นทุนค่าน้ำแล้ว จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของ
บริษัทอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 50

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ให้คำแนะนำว่าคณะกรรมการบริษัทควรจะแจ้งให้
ชัดเจนว่าได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ หรือไม่ในรายงานประจำปีเพ่ือความโปร่งใส เช่น ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่า
ประกันสุขภาพ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิทธิประโยชน์อ่ืนหรือไม่ และฝากถึงคณะกรรมการบริษัท
ว่าบริษัทจะต้องมีกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดในการดำเนินธุรกิจ ต้องติดตามโครงการที่บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ทันต่อเหตุการณ์ เพราะอาจจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงได้ เช่น โรคระบาด และฝากถึง
คณะกรรมการบริษัทว่าตนเองยินดีให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินธุรกิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้องการอุทิศตน
เพ่ือประโยชน์แก่สังคม  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป  
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ประวัติและผลงานของผู้สอบบญัชี 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – นามสกลุ :   นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร 
อายุ :    52 ปี  
สัญชาติ :    ไทย 
สถานทีท่ำงาน :    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) 
ระยะเวลาทีท่ำงานกบับริษัท :  28 ปี 
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษทั :  หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
การศึกษา  
- พ.ศ. 2559  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2537  ประกาศนียบัตรชัน้สูงดา้นการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี บัญชบีณัฑิต (เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ  
- สมาชิกสภาวิชาชพีบัญชี 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.) 
ประสบการณใ์นการทำงาน  

คุณสุขุมาภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC มีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลากว่า 28 ปี 
อีกทั้งยังได้ทำงานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮ่องกงเป็นเวลา 7 เดือน และยังเป็นที่ปรึกษา
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
สำหรับในประเทศไทยและแถบอินโดจีน คุณสุขุมาภรณ์ทำงานร่วมกับเครือข่ายในต่างประเทศเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ 
IFRS  

คุณสุขุมาภรณ์มีประสบการณ์อย่างดีในสายงานการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจโลจิสติก 
การผลิต และการค้า ที่ PwC ประเทศไทย คุณสุขุมาภรณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการบญัชี และเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – นามสกุล :   นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 
อายุ :    52 ปี 
สัญชาติ :    ไทย 
สถานที่ทำงาน :   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) 
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 29 ปี 
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :  หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี 
การศึกษา 

- พ.ศ. 2540  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา 

- พ.ศ. 2536  ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- พ.ศ. 2534  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) 

ประสบการณ์ในการทำงาน 
 ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชขีองบริษัท โดยมีประสบการณ์ในกาตรวจสอบบญัชีเปน็ระยะเวลา 
29 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจ
การผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซื้อมาขายไป บริการต่างๆ น้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัท
ย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา 
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ประวัติและผลงานของผู้สอบบญัชี 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – นามสกลุ : นายวิเชียร กิ่งมนตร ี
อายุ : 56 ปี   
สัญชาติ : ไทย 
สถานทีท่ำงาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) 
ระยะเวลาทีท่ำงานกบับริษัท : 32 ปี 
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษทั : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
การศึกษา 

- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรีสาขาการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชพีบัญชี 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) 

- สมาชิก IOD และได้รบัการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 61 

- อนุกรรมการการทดสอบการปฏบิัติงานสอบบัญชี ของสภาวิชาชพีบัญชี 
ประสบการณใ์นการทำงาน 
  ปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 32 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี สำหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติของประเทศในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 
 
 



 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนา้  1 | 4 

 

 
ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวด 2  

การออก และการโอนหุ้น 
ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น  

หมวด 3  
กรรมการและอำนาจกรรมการ  

ข้อ 14.   บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน โดยให้ที่ประชุม
ใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรอง
ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท แต่ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งกำหนดโดยกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ความในวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  

ข้อ15.     ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
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หมวด 4  
การประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ   ณ 
ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด 

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้
เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซี่ ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท  

 การประชุมผู้ถือหุ้น อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้ถือว่า การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี  

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

 อน่ึงคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นท่ี
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุ้นไมน่้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบ
องค์ประชุม 
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ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่าง
น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก. จำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ
จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนหนึ่งเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
ข้อ 40. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
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หมวด 6  
เงินปันผลและเงินสำรอง  

ข้อ 45. ห้ามมิ ให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ  
กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยสามวัน
ติดต่อกันทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่น
ว่านั้น  

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไร
พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป  

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้  

หมวด 8  
สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี

ข้อ 56. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้  
ข้อ 57. ผู้สอบบญัชีจะได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
  

1. นางอัศวินี  ไตลังคะ 
ตำแหน่ง    

- กรรมการอิสระ  
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง  
- กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   

อาย ุ     
- 67 ปี  

การศึกษา    
- ปริญญาตรี  บัญชบีัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Program for Management Development Graduate School of Business Administration,  

Harvard University (PMD 61) 
- Program for Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School,  

Harvard University 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 11/2016  
- Audit Committee Program (ACP) 18/2007  
- Audit Committee Program (ACP) 15/2006 
- Director Certification Program (DCP) 18/2002 

การอบรมอื่นๆ  
- หลักสูตรประกาศนียบตัร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)  
- 2559 – ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับความเสีย่ง  

  บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)   
- 2556 – 2562 คณะทำงาน Product & Marketing Steering Committee   

  ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- 2560 – 2561 กรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                    
- 2556 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

- 2543 – 2558 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลักทรพัย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)                                   
- 2552 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)                                   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน (1 แห่ง)  
- 2559 – ปัจจุบัน   กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับความเสีย่ง  

            บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)   
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน  

- ไม่ม ี
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การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไม่ม ี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วประมาณ 3 ปี และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทอีก 3 ปี รวมเป็นประมาณ 6 ปี    
การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

การประชุม จำนวนคร้ัง 

- คณะกรรมการบริษัท 17/17 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 19/19 

- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  4/4 

- คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพฒันาเพื่อความยั่งยืน  6/6 

หมายเหตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้ังแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ  

ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าท่ี
ได้อย่างเป็นอิสระ  

ไม่มี  
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2. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ 
ตำแหน่ง 

- กรรมการอิสระ  
- กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   

อาย ุ     
- 62 ปี  

การศึกษา    
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75 
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 35 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที ่53 
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 18 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 175/2020  

การอบรมอื่นๆ  
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ  
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสตูรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)  
- 2562 - ปัจจุบัน   คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี  
- 2562 – ปัจจุบัน    หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจ 

  ราชการที่ 16 
- 2562 – ปัจจุบัน    ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 

  ภาคตะวันออก 
- 2562 - ปัจจุบัน  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ 
- 2560 -  2561  ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 
- 2560 – 2561      คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน 
- ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน : (4 แห่ง)  
- 2562 - ปัจจุบัน   คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี  
- 2562 – ปัจจุบัน    หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจ 

  ราชการที่ 16 
- 2562 – ปัจจุบัน    ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 

  ภาคตะวันออก 
- 2562 - ปัจจุบัน  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ 
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การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไม่ม ี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วประมาณ 4 เดือน และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทอีก 3 ปี รวมเป็นประมาณ 3 ปี 4 เดือน   
การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

การประชุม จำนวนคร้ัง 

- คณะกรรมการบริษัท 0/0 

- คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพฒันาเพื่อความยั่งยืน   0/0 

หมายเหตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้ังแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ  

ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าท่ี
ได้อย่างเป็นอิสระ  

ไม่มี  
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
 

3. นายชาติชาย อุทัยพันธ์  
ตำแหน่ง 

- กรรมการอิสระ  
อาย ุ     

- 61 ปี  
การศึกษา    

- ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
- ไม่ม ี

การอบรมอื่นๆ  
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นท่ี 44  
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 48  
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53  

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)  
- 2559 - 2563  คณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา   
- 2559 - 2563  ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

  จังหวัดสมุทรปราการ  
- 2559 - 2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  
- 2557 - 2559  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
- 2557 - 2559  ประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  

  จังหวัดนครปฐม  
- 2557 - 2559  คณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน  

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน 
- ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน  

- ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไม่ม ี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี  
การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไม่มี  
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ  

ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าท่ี
ได้อย่างเป็นอิสระ  

ไม่มี  
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

 
4. นายสุรพัฒน์ มาลัย  
ตำแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 
อาย ุ     

- 50 ปี  
การศึกษา    

- ปริญญาโท สาขาการจดัการสาธารณะ รัฐศาสตร์มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นท่ี 2) มหาวิทยาลัยรังสติ 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

- ไม่มี  
การอบรมอื่นๆ  

- หลักสูตรการอบรม Professional Managing Director   
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)  

- ปัจจุบัน     ประธานท่ีปรึกษา บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด  
- วิศวกรอาวุโสและที่ปรึกษา บริษัท เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
- วิศวกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร  
- วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ฮาซ่ามา จำกัด (ประเทศไทย)  
- ควบคุมการก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  
- ควบคุมการก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าที่ศูนย์ ไปรษณีย์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
- ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารด้วยเสียง ข้อมูล และระบบความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

กรุงเทพมหานคร 
- ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติค กรุงเทพมหานคร   
- ออกแบบและควบคุมงานติดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงข้อมูลและศูนย์บริหารจัดการระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน  

- ไม่ม ี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน : (1 แห่ง)  

- ประธานท่ีปรึกษา บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไม่ม ี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี  
การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไม่มี  
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ  

ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าท่ี
ได้อย่างเป็นอิสระ  

ไม่มี  
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นิยามกรรมการอิสระ  
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบตัิดังนี้  
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด
จะต่ำกว่า ท้ังนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ี
ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง   

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

                ข้ันตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หน้า 1/1 

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกีย่วกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้
ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรณุาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
- ช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดตอ่ได ้
- คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรอืให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 

2. ช่องทางในการส่งคำถาม 
- อีเมล์ Corporate_secretary@eastwater.com 
- โทรสาร หมายเลข 02-272-1603 หรือ 02-272-1692 
- ทางจดหมาย ตามที่อยู่ดังนี ้

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
สำนักกฎหมายและกำกับดูแล 
อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม 
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าภายใน
วันท่ี 19 เมษายน 2564 

4. สำนักกฎหมายและกำกับดูแลจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะตอบคำถาม
เหล่านั้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 



หนังสือตอบรับ 
Notification to Shareholders 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 
 

บรษิัท ใครข่อจดัท ำรำยงำนประจ ำปีรอบระยะเวลำบญัชีตัง้แตม่กรำคม – ธันวำคม 2563 ในรูปแบบ QR CODE เพื่อ
ลดกำรท ำลำยตน้ไมท้ี่จะน ำมำผลิตกระดำษ ตลอดจนช่วยลดภำวะโลกรอ้นอีกทำงหน่ึง บรษิัท จงึขออภยัในควำมไม่สะดวกมำ 
ณ โอกำสนี ้

 
อย่ำงไรก็ดี หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีควำมประสงคข์อรบัรำยงำนประจ ำปีในรอบระยะเวลำดังกล่ำวเป็นรูปเล่มกรุณำ

กรอกแบบฟอรม์ค ำขอดำ้นล่ำง และส่งกลบัมำยงับรษิัท เพื่อด ำเนินกำรจดัส่งใหท้่ำนในล ำดบัต่อไป หรือ กรณีประสงคส์อบถำม
ขอ้มลูเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์(โทร 02-272-1600 หรือที่ IR@eastwater.com) 
 
Dear Shareholders, 
 

Please be informed that the annual report for the accounting period of January – December 2020 will be 
in the QR CODE from in order to lesson global warming by reducing the number of trees required to produce 
paper. We apologize for any inconvenience caused you. 

 
However, any shareholders who wish to receive a hard copy of the annual report, kindly fill out the form 

below and return to the Company. The annual report will be delivered to you at given address. For any further 
information, please contact Investor Relations Officer (Tel. 02-272-1600 or IR@eastwater.com) 

 
 

 

ชื่อและที่อยู่ของผูร้บั / shareholder’s name and address 
…………………………………………………………………….. 
………………………………………….………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
………………………………………….………………………….. 
………………………………………….………………………….. 

 
                                            

ฉบบัภำษำไทย / TH ฉบบัภำษำองักฤษ / EN 

mailto:IR@eastwater.com
mailto:IR@eastwater.com


 

 

บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

อาคารอีสทว์อเตอร ์ชัน้ 24  แผนกวิเคราะหก์ารเงินและลงทนุสมัพนัธ ์

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 5 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

บริการธรุกิจตอบรับ 




