
 
ที่ EW/021/098/13 

30 เมษายน 2556 

เร่ือง แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555   

เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจงมติที่ประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองจูปเตอร ชั้น 3 โรงแรมมิราเคลิแกรนด 
โดยมีมติสรุปไดดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรบัรองดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวย  1,437,314,678 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 
 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง 

2.  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และผลกําไรขาดทุนประจําป 2555 (ต้ังแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวย  1,446,039,838 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9997 
 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 3,140 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 
 บัตรเสีย 0  เสียง 

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อต้ังเปนเงินสํารองตามกฎหมาย โดยไดจัดสรรไวเปนจํานวน 166.50 ลานบาท 
ต้ังแตวันที่ 30 กันยายน 2549 และอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2555 ในอัตราหุน
ละ 0.24 บาท และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรกของป 2555 ในอัตราหุนละ 0.20 
บาท จากกําไรสะสมของบริษัท (บริษัทจายเงินปนผลดังกลาวแลว เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2555) โดยรวมเปน
เงินปนผลที่จายสําหรับป 2555 ในอัตราหุนละ 0.44 บาท ซึ่งกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 13 
พฤษภาคม 2556  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556   
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โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวย  1,446,039,828 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9997 
 ไมเห็นดวย 10 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 3,140 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 
 บัตรเสีย 0  เสียง 

4. อนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้  
เห็นดวย  1,437,490,651 เสียง คิดเปนรอยละ 99.4085 
 ไมเห็นดวย 7,910,127 เสียง คิดเปนรอยละ 0.5470 
งดออกเสียง 642,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0444 
 บัตรเสีย 0  เสียง 

5. อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2556 คือ บริษัท ไพรซ  วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ดังมีรายช่ือ
ดังนี้ 
1. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977 
2. นายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4174 
3. นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3534 

โดยกําหนดใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ในนามบริษัท 
ไพรซ  วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเปน
จํานวนเงิน 890,000 บาท และคาใชจายอื่นๆ ตามที่จายจริงไมเกินรอยละ 2 ของคาตอบแทน  

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวย  1,446,039,838 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9997 
 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 3,140 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 
 บัตรเสีย 0  เสียง 

6. อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังนี้ 

 6.1 นายปริญญา  นาคฉัตรีย 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นดวย  1,439,858,851 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5827 
 ไมเห็นดวย 1,323,237 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0915 
 งดออกเสียง 4,709,670 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3257 
 บัตรเสีย 151,220 เสียง 
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6.2 พลเอกชูชัย  บุญยอย  

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นดวย  1,439,825,611 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5804 
 ไมเห็นดวย 1,295,267 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0895 
 งดออกเสียง 4,770,840 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3299 
 บัตรเสีย 151,260 เสียง 
 

6.3 นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นดวย  1,410,258,371 เสียง คิดเปนรอยละ 97.5355 
 ไมเห็นดวย 30,862,517 เสียง คิดเปนรอยละ 2.1344 
 งดออกเสียง 4,770,870 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3299 
 บัตรเสีย 151,220 เสียง 
 

6.4 หมอมหลวงปาณสาร หัสดินทร 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นดวย  1,419,229,071 เสียง คิดเปนรอยละ 98.1559 
 ไมเห็นดวย 1,727,577 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1194 
 งดออกเสียง 24,935,110 เสียง คิดเปนรอยละ 1.7245 
 บัตรเสีย 151,220 เสียง 
 

7. อนุมัติใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556 (ต้ังแต 1 มกราคม - 31 
ธันวาคม 2556) ดังนี้ 

7.1 คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556 
คงอัตราคาตอบแทนรายเดือนไวเปนเดือนละ 40,000 บาทตอคน แบงเปนเบี้ยประชุมคนละ 10,000 
บาท และคาตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท โดยใหประธานคณะกรรมการไดรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 
ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 คร้ัง คงใหไดเบี้ยประชุมเพียง 1 คร้ัง 

7.2 คาตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอย (ไมมีคาตอบแทนรายเดือน) โดยใหรับเบี้ยประชุมตาม
ภาระหนาที่ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ : เบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท ตอคร้ังที่เขาประชุม 
(2) คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ: เบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท ตอคร้ังที่เขาประชุม 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดยอย จะไดรับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เขารวมประชุม แตไมเกินเดือนละ 20,000 
บาท 

7.3 คาตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการ ประจําป 2555 
คงคาตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการ ประจําป 2555 ในอัตราคนละ 486,066 บาท โดยให
ประธานกรรมการไดรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 และอัตราการคํานวณโบนัสเปนไปตามสัดสวนระยะเวลา
ที่เขาดํารงตําแหนง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม ดังนี ้
เห็นดวย  1,439,636,648 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5569 
 ไมเห็นดวย 61,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0042 
งดออกเสียง 6,345,330 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4388 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
นางนํ้าฝน รัษฎานุกูล 

ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ 
 และเลขานุการบริษัท 
 
 
 
 

สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ  
โทร 0-2272-1600 ตอ 2566 


