
 

 

 

 

ท่ี จพอ. 01/5663 

       26  มกราคม  2550   

  

เร่ือง แจ้งมตกิารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2549 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

  บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  ขอเรียนวา่ บริษัทฯ ได้

จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2549      ในวนัท่ี  26 มกราคม  2550  เวลา  14.00 น. ณ  ห้องทิวลปิ  

โรงแรมรามาการ์เด้นส์   ตามท่ีแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยองค์ประชมุประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นมาประชมุ  60

ราย รวมจํานวนหุ้น 1,118,994,625 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 84.51 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชําระ

แล้ว  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมตใินเร่ืองตา่งๆ  ตามระเบียบวาระดงันี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2548  

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณา และมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2548 

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย    1,118,994,625 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย                   -              เสียง   คดิเป็นร้อยละ            0.00 

 งดออกเสียง                 -                 เสียง  คดิเป็นร้อยละ            0.00 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพจิารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจาํปี  2549 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณา และมีมตรัิบทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2549 ด้วย

คะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย    1,118,994,625 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย                   -                เสียง   คดิเป็นร้อยละ            0.00 

 งดออกเสียง                 -        เสียง  คดิเป็นร้อยละ            0.00 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2549 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมตรัิบทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

มีรายละเอียดตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย    1,118,994,625 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย                   -                เสียง   คดิเป็นร้อยละ            0.00 

 งดออกเสียง                 -                เสียง  คดิเป็นร้อยละ            0.00 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจาํปีสินสุด                     

วันที่ 30 กันยายน 2549 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมตอินมุตังิบดลุและผลกําไรขาดทนุของบริษัทฯ สิน้สดุ  

ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2549  ซึง่ผู้สอบบญัชีรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียง  ดงันี ้

 เห็นด้วย    1,118,994,625 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย                   -                เสียง   คดิเป็นร้อยละ            0.00 

 งดออกเสียง                 -                เสียง  คดิเป็นร้อยละ            0.00 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรประจาํปี และการจ่ายเงนิปันผล 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมตอินมุตักิารจดัสรรเงินกําไร ให้จดัสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายครบถ้วนเป็นจํานวน 166,500,000 บาท ตามท่ี พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535 บญัญตัไิว้แล้ว และมีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผล สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชี 2549 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ศนูย์จดุสองห้า) บาท      บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้

ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 12  กมุภาพนัธ์  2550 โดย

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2550  ด้วยคะแนนเสียง  ดงันี ้

 เห็นด้วย    1,118,994,625 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย                   -                เสียง   คดิเป็นร้อยละ            0.00 

 งดออกเสียง                 -                เสียง  คดิเป็นร้อยละ            0.00 
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ระเบียบวาระที่ 6      เร่ืองพจิารณาอนุมัตใิห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ  
ประจาํปี  2550 

 

มตทิี่ประชุม                ท่ีประชมุได้พิจารณา และมีมตอินมุตัอิตัราคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์แก่

คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1. ให้คงอตัราคา่ตอบแทนรายเดือนและวิธีการจา่ยของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยไว้เช่นเดียวกบัปี 2549 โดยให้แบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทฯ จํานวนรวมทัง้สิน้ 43,800 บาท เป็นคา่เบีย้ประชมุ 1 สว่น และคา่ตอบแทน

รายเดือน 3 สว่น 

2.  ให้คงอตัราโบนสัของคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้

เช่นเดียวกบัปี 2548     ในจํานวนคนละ 460,000 บาท 

3.  ทัง้ 2 รายการข้างต้น ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลําดบั โดยท่ีอตัราการคํานวณโบนสัจะเป็นไปตาม

สดัสว่นระยะเวลาที่เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2549  

 ท่ีประชมุได้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย    1,118,888,171 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        99.99 

 ไม่เห็นด้วย            101,000           เสียง   คดิเป็นร้อยละ          0.01 

 งดออกเสียง             5,454        เสียง  คดิเป็นร้อยละ          0.00 

 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพจิารณาแต่งตังกรรมการชุดใหม่ 
  

มตทิี่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงการลาออก จากการเป็นกรรมการและประธาน

กรรมการบริษัทฯ ของนายสจุริต  ปัจฉิมนนัท์  เม่ือวนัท่ี  28  ธนัวาคม  2549 และได้

รับทราบการลาออกของกรรมการสองทา่นเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2550 ได้แก่  
1. นายอนชุา              โมกขะเวส 

2. นายสมนกึ              กยาวฒันะกิจ 

 

 นอกจากนัน้ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 4 คน ได้แก่ 

1. ม.ร.ว. ทองน้อย     ทองใหญ่ 

2. พล.ต.อ. วิสทุธิ       กิตตวิฒัน์ 

3. นายประเสริฐ         เชือ้พานิช 

4. นายอทุยั                จนัทิมา 
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ดงันัน้กรรมการบริษัทฯ จงึเหลือเพียง 4  คน ซึง่ทําให้จํานวนกรรมการลดน้อยลงกวา่

จํานวนตามที่ข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้ ทําให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสิน้สดุ

ลง   

บริษัทฯ จงึขอเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปรับเปล่ียนระเบียบวาระเป็นการพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการชดุใหม่  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการชดุ

ใหม่ดงันี ้

1. พล.ต.ท. จารักษ์   แสงทวีป       ประธานกรรมการ 

2. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์     รองประธานกรรมการ 

3. พล.ท. ชยตุ ิ สวุรรณมาศ  กรรมการ 

4. นายบวรศกัด ิ อวุรรณโณ  กรรมการ 

5. นายประพนัธ์  อศัวอารี   กรรมการ 

6. นายชวลติ   สารันต์   กรรมการ 

7. นายอทุยั   จนัทิมา   กรรมการ 

8. นายอนชุา โมกขะเวส  กรรมการ 

9. นายสมชยั บญุนําศริิ  กรรมการ 

10. นายสมนกึ กยาวฒันกิจ  กรรมการ 

11. นายวนัชยั หลอ่วฒันตระกลู กรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่       

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย    1,097,816,325 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 98.11 

 ไม่เห็นด้วย    7,150,000 เสียง   คดิเป็นร้อยละ 0.64 

 งดออกเสียง     14,028,300 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 1.25 
 
ระเบียบวาระที่  8 เร่ืองพจิารณากาํหนดอาํนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณา และมีมตอินมุตัใิห้   

(1) พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป  ลงลายมือช่ือร่วมกบันายวนัชยั  หลอ่วฒันตระกลู หรือ 

นายชวลติ สารันต์ หรือ นายประพนัธ์ อศัวอารี รวมเป็นสองคน และประทบัตรา

สําคญัของบริษัทฯ   

(2) นายวนัชยั  หลอ่วฒันตระกลู ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายชวลติ สารันต์ หรือ      

นายประพนัธ์  อศัวอารี รวมเป็นสองคน  และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
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(3) เว้นแตก่รณีท่ีตดิตอ่ราชการกบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และการขอเปิด

บญัชีธนาคารของบริษัทฯ ให้นายวนัชยั หลอ่วฒันตระกลู ลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย    1,110,983,025 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 99.28 

 ไม่เห็นด้วย    7,130,000 เสียง   คดิเป็นร้อยละ 0.64 

 งดออกเสียง     881,600 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.08 
 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ    และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี  ประจาํปี  2550 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณา และมีมตอินมุตัใินการแตง่ตัง้ นางสายฝน  อินทร์แก้ว ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขที่  4434   หรือ นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  

3734  หรือ  นายณรงค์  พนัตาวงษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3315  เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ  โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่

งบการเงินของบริษัทฯ ในนามบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั      สําหรับ

ปีงบประมาณ  2550  และกําหนดให้คา่ตอบแทนปีละ  792,000 บาท  

 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย    1,118,994,625 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย                   -                เสียง   คดิเป็นร้อยละ            0.00 

 งดออกเสียง                 -                เสียง  คดิเป็นร้อยละ            0.00 
 

ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
 

   ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณา ประธานท่ีประชมุจงึขอปิดประชมุผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2549 เวลา 15.30 น. 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

วนัชยั    หลอ่วฒันตระกลู 

กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 

 
ฝ่ายพฒันาธรุกิจตอ่เน่ือง 

   โทร 0-2940-9974-6 ตอ่ 100,202 


