
 
 
ท่ี จพอ. 01/6248 
        24  มกราคม  2551   
  
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2550 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  ขอเรียนวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 ในวนัท่ี 24 มกราคม  2551 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งพิมานแมนโรงแรมโฟร์ซีซัน่   
ตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุม  226 
ราย รวมจาํนวนหุน้ 1,434,834,900 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.24 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายและเรียก
ชาํระแลว้  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติในเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 
ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  ประจําปี 2549  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2549 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,433,615,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.92 
 ไม่เห็นดว้ย                      10,000       เสียง   คิดเป็นร้อยละ              0.00 
 งดออกเสียง               1,209,240        เสียง  คิดเป็นร้อยละ               0.08 

 
ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ประจําปี 2550 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2550 ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,433,440,120 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.90 
 ไม่เห็นดว้ย                   166,540        เสียง   คิดเป็นร้อยละ              0.01 
 งดออกเสียง               1,228,240      เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.09 
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ระเบยีบวาระที ่3   เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2550 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

รายละเอียดตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,806,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นดว้ย                     18,400        เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 งดออกเสียง                    10,200        เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 
ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจําปีสินสุด     วนัที ่30 กนัยายน 2550 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุลและผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ส้ินสุด  

ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2550  ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,686,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.99 
 ไม่เห็นดว้ย                   103,400        เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.01 
 งดออกเสียง                    45,500        เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 
ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรประจําปี และการจ่ายเงนิปันผล 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร ใหจ้ดัสรรเงินสาํรองตาม

กฎหมายครบถว้นเป็นจาํนวนเงิน 166,500,000 บาท ตามท่ี พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 บญัญติัไวแ้ลว้ และมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
2549 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท (ศูนยจุ์ดสองหา้) บาท      บริษทัฯ จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ี
ปรากฏช่ือในทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2551 โดยกาํหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2551 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,434,794,893 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นดว้ย                  39,007            เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 งดออกเสียง                 1,000             เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00 
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ระเบยีบวาระที ่6 เร่ืองพจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 50 เพือ่เปลีย่นแปลงรอบบญัชีบริษทัฯ ให้
มีรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม ตามปีปฏทินิ 

 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้50  เพื่อให้เป็นไป
ตามปีปฏิทินเช่นเดียวกบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   โดยมีขอ้ความดงัน้ี 
 “ขอ้ 50.  รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ของทุกปี” 

 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,196,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.96 
 ไม่เห็นดว้ย                       8,400        เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 งดออกเสียง                 630,000         เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.04 
 
ระเบยีบวาระที ่7 เร่ืองพจิารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ    และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  

ประจําปี  2551 และประจําปี 2552 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2551 และ 2552 ดงัน้ี 
1. แต่งตั้ง นางสายฝน  อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4434   หรือ นางสาว

รัตนา  จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3734  หรือ  นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทย์
วรเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  โดยใหค้น
ใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
ในนามบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  สาํหรับปีงบประมาณ  2551   

2. กาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงิน และงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ  ประจาํปีงบประมาณ 2551 จาํนวน  1,218,000 บาท และ
ปีงบประมาณ 2552 จาํนวน 1,110,000 บาท  

 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,433,481,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.91 
 ไม่เห็นดว้ย                 1,318,400       เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.09 
 งดออกเสียง                 35,300           เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00 
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ระเบยีบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ โดยวธีิการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่

ใช้รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือหุ้นสามัญของบริษทัฯ เน่ืองจาก
ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ หมดอายุ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ      โดยวิธีการตดั
หุน้จดทะเบียนท่ีใชร้องรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัฯ    เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ หมดอาย ุ เม่ือปี 2550 จากจาํนวน 
1,665,000,000 บาท  ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน 1,663,725,149 บาท  โดยวิธีการตดัหุน้จด
ทะเบียน จาํนวน 1,274,851 บาท เป็นจาํนวน 1,274,851 หุน้ ออก 

 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,825,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นดว้ย                   9,400             เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 งดออกเสียง                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 

 

ระเบยีบวาระที ่9 เร่ืองพจิารณาและอนุมัตใิห้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทัฯ เพือ่ให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนในระเบยีบวาระที ่8 

 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 
เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนคงเหลือ 
1,663,725,149 บาท  เป็นจาํนวน 1,663,725,149 หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามมติในระเบียบวาระท่ี 8 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,825,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นดว้ย                        9,400       เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 งดออกเสียง                 -                    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5

ระเบยีบวาระที ่10     เร่ืองพจิารณาอนุมัตใิห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ  
ประจําปี  2551  

 
มตทิีป่ระชุม                ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัอตัราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนแ์ก่

คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. ใหค้งอตัราค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 43,800 บาท และวิธีการจ่ายของ

คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ ไวเ้ช่นเดียวกบัปี 2549  
2.  ใหล้ดอตัราโบนสัของคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ 

จากเดิมคนละ 460,000 บาท ใหค้งเหลือคนละ 420,000 บาท 
3.  ทั้ง 2 รายการขา้งตน้ ใหป้ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ไดรั้บเพิ่มข้ึน

อีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลาํดับ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัฯ ได้รับ
ค่าตอบแทนและโบนัสเช่นเดียวกนักบักรรมการบริษทัฯ โดยท่ีอตัราการคาํนวณ
โบนสัจะเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ในรอบ
ปี 2550 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,434,385,870 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.97 
 ไม่เห็นดว้ย             432,830        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.03 
 งดออกเสียง                     16,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 
 

ระเบยีบวาระที ่11  เร่ืองพจิารณาแต่งตงักรรมการ 
  

มตทิีป่ระชุม กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 4 คน ไดแ้ก่  

1. นายรังสรรค ์     ศรีวรศาสตร์ 

2. นายอุทยั            จนัทิมา 

3. นายสมชยั          บุญนาํศิริ 

4. นายประพนัธ์     อศัวอารี 

 และท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จาํนวน 4 คน เพื่อ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เป็นรายบุคคลดงัน้ี 

 1. นางมณฑา  ประณุทนรพาล 

 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,333,089,870 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        92.91 
 ไม่เห็นดว้ย             84,975,030        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          5.92 
 งดออกเสียง            16,770,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         1.17 
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 2. พลเอกสุเจตน ์วฒันสุข 

 เห็นดว้ย    1,297,766,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        90.45 
 ไม่เห็นดว้ย             119,879,380        เสียง   คิดเป็นร้อยละ         8.35 
 งดออกเสียง             17,189,055       เสียง  คิดเป็นร้อยละ          1.20 
 3. นายศิวะ แสงมณี 

 เห็นดว้ย    1,284,158,320 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        89.50 
 ไม่เห็นดว้ย             133,547,780        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          9.31 
 งดออกเสียง                17,128,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          1.19 
 4. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 

 เห็นดว้ย    1,276,934,340 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        89.00 
 ไม่เห็นดว้ย   66,156,300       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          4.61 
 งดออกเสียง             91,744,260  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          6.39 

   ทั้งน้ีคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะไดรั้บการตรวจสอบให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ธุรกิจของบริษทัฯ    
 ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายช่ือกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัต่อไปน้ี 

1. พล.ต.ท. จารักษ ์  แสงทวีป        ประธานกรรมการ 

2. นายอนุชา โมกขะเวส  รองประธานกรรมการ 

3. นายบวรศกัดิ อุวรรณโณ  กรรมการ 

4. นายอุทิศ ธรรมวาทิน  กรรมการ 

5. พล.ท. ชยติุ  สุวรรณมาศ  กรรมการ 

6. นายชวลิต   สารันต ์   กรรมการ 

7. นายสมนึก กยาวฒันกิจ  กรรมการ 

8. นางมณฑา   ประณุทนรพาล  กรรมการ 

9. พลเอกสุเจตน ์ วฒันสุข   กรรมการ 

10. นายศิวะ  แสงมณี   กรรมการ 

11. นายรัษฎา  ผอ่งแผว้   กรรมการ 
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ระเบยีบวาระที ่12 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้ามี) 
 

   ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงขอปิดประชุมผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2550 เวลา 19.30  น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ประพนัธ์ อศัวอารี 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
โทร 0-2272-1600 ต่อ 2573, 2574 


