
 

ท่ี จพอ. 01/ 201-2552 
       30 เมษายน 2552     

เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2551 (สาํหรับงวดตั้งแต่ 1ตุลาคม 2551- 31 ธนัวาคม 2551)      
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  ขอเรียนวา่ บริษทัฯ ได้
จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2551 (สาํหรับงวดตั้งแต่ 1ตุลาคม 2551- 31 ธนัวาคม 2551)     ในวนัท่ี  30 
เมษายน  2552  เวลา  13.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์    ตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยองคป์ระชุม
ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้มาประชุม  251 ราย รวมจาํนวนหุน้ 1,415,521,194 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 85.0814  ของ
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติในเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระดงัน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2551 (สําหรับงวดตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2551 
(สาํหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551) ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,410,766,494 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5529 
 ไม่เห็นดว้ย                       0      เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียง               6,336,330        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4471 

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ประจําปี 2551 (สําหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2551 
(สาํหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551) ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,410,868,225 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5531 
 ไม่เห็นดว้ย                       0      เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียง               6,333,330        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4469 
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ระเบยีบวาระที ่4  เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2551 (สําหรับงวดตั้งแต่ 1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2551  (สาํหรับงวดตั้งแต่ 
1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551)  

 

ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจําปี 2551 (สําหรับงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 
31 ธันวาคม 2551) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจาํปี 2551  (สาํหรับ
งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551)   ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง  
ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,410,918,255   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            99.5531 
 ไม่เห็นดว้ย                              20        เสียง   คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 งดออกเสียง                 6,333,330        เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.4469 
ระเบยีบวาระที ่6 เร่ืองพจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไรประจําปี และงดจ่ายเงนิปันผล        (สําหรับงวดตั้งแต่ 

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ โดยรับทราบว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินกาํไรเพื่อตั้งเป็นเงินสาํรอง
ไวค้รบถว้นตามกฎหมายแลว้ และมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล (สําหรับงวดตั้งแต่ 1 
ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2551)   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย     1,407,452,828 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         99.3086 
 ไม่เห็นดว้ย                 3,434,930 เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.2424 
 งดออก                        6,363,850       เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.4490 

ระเบยีบวาระที ่7 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ    และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  ประจําปี 2552  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนด   
 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2552 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้ง นางสาวรัตนา  จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3734  หรือ  นางสาว
กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ นายวิชาติ โลเกศ
กระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให ้    
คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ ในนามบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั      สาํหรับปีงบประมาณ  2552    

2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ  
ประจาํปีงบประมาณ 2552  จาํนวน  1,110,000 บาท  
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 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,410,858,278 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5489 
 ไม่เห็นดว้ย                      60,000       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0042 
 งดออกเสียง                6,333,330       เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4469 
 

ระเบยีบวาระที ่8 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งกรรมการ 
 มตทิีป่ระชุม กรรมการท่ีออกตามวาระ 4 คน ไดแ้ก่  

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน 
2. นางมณฑา ประณุทนรพาล 
3. นายกนกศกัดิ ป่ินแสง 
4. นายประพนัธ์ อศัวอารี 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา     และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระขา้งตน้ 
จาํนวน 4 คน  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง   

โดยไดรั้บคะแนนเสียง รายบุคคลดงัน้ี 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน 

 เห็นดว้ย    1,408,153,918  เสียง        คิดเป็นร้อยละ        99.3581 
 ไม่เห็นดว้ย             1,222,340        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0862 
 งดออกเสียง               7,875,350  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.5557 

2. นางมณฑา ประณุทนรพาล 

 เห็นดว้ย    1,407,808,098 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.3337 
 ไม่เห็นดว้ย             2,979,990        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.2103 
 งดออกเสียง                6,463,520  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4561 

3. นายกนกศกัดิ ป่ินแสง 

 เห็นดว้ย    1,408,048,448 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.3506 
 ไม่เห็นดว้ย             1,226,680        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0866 
 งดออกเสียง                7,976,480  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.5628 

4. นายประพนัธ์ อศัวอารี 

 เห็นดว้ย                1,409,052,608      เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.4215 
 ไม่เห็นดว้ย                  1,770,610      เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.1249 
 งดออกเสียง                 6,428,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4536 
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ดงันั้น บริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน              ประธานกรรมการ 
2. นายกนกศกัดิ ป่ินแสง   กรรมการ 
3. พล.ต.อ.อชิรวิทย ์ สุพรรณเภสชั  กรรมการ 
4. พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธุ์ม่วง  กรรมการ 
5. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา  กรรมการ 
6. นางมณฑา ประณุทนรพาล  กรรมการ 
7. นายรัษฎา ผอ่งแผว้   กรรมการ 
8. นายชาญชยั ตนัติศิรินทร์  กรรมการ 
9. นางลีนา เจริญศรี   กรรมการ 
10. นายประพนัธ์  อศัวอารี                    กรรมการและ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ระเบยีบวาระที ่9 เร่ืองพจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 4 วรรค 2    และข้อ 60  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ดว้ยคะแนนเสียง
มากกวา่ 3 ใน 4ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
ข้อ 4 วรรค 2 เร่ืองการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย    1,410,841,398 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.5477 
 ไม่เห็นดว้ย                     76,780        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0054 
 งดออกเสียง              6,333,430         เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4469 
  ข้อ 60   เร่ืองการเปลีย่นตราบริษทัฯ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,410,820,538 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5462 
 ไม่เห็นดว้ย                     88,760        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0063 
 งดออกเสียง               6,342,310        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4475 
ระเบยีบวาระที ่10 เร่ืองการพจิารณาอนุมัตปิรับลดอตัราค่านํา้ดบิทีจ่ําหน่ายให้แก่ผู้ใช้นํา้กลุ่มอุปโภคบริโภค 

ประเภททีอ่ยู่อาศัยและราชการ (คดิเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้นํา้ของผู้ใช้นํา้ประเภท
อุปโภคและบริโภค) ในอตัรา 7.90 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  จากอตัราค่านํา้ดบิทีป่ระกาศใช้ใน
อตัรา 9.25 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  ซ่ึงเป็นการปรับลดอตัราค่านํา้ดบิทีจ่ําหน่ายให้แก่การ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และเป็นผู้ใช้นํา้หลกัในอตัราร้อย
ละ 85  ของผู้ใช้นํา้ประเภทอุปโภคและบริโภค จึงเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

มตทิีป่ระชุม       ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัการพิจารณาอนุมติัปรับลดอตัราค่านํ้ าดิบท่ีจาํหน่าย
ใหแ้ก่ผูใ้ชน้ํ้ ากลุ่มอุปโภคบริโภค ประเภทท่ีอยูอ่าศยัและราชการ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ปริมาณการใชน้ํ้ าของผูใ้ชน้ํ้ าประเภทอุปโภคและบริโภค) ในอตัรา 7.90 บาทต่อลูกบาศก์
เมตร  จากอตัราค่านํ้ าดิบท่ีประกาศใชใ้นอตัรา 9.25 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร  ซ่ึงเป็นการปรับ
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ลดอตัราค่านํ้ าดิบท่ีจาํหน่ายใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัฯ และเป็นผูใ้ชน้ํ้ าหลกัในอตัราร้อยละ 85  ของผูใ้ชน้ํ้ าประเภทอุปโภคและบริโภค จึง
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  ซ่ึง
ไดแ้ก่  การประปาส่วนภูมิภาค จาํนวนหุน้    668,800,000 หุน้ ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย                715,653,918       เสียง  คิดเป็นร้อยละ 95.6179 
 ไม่เห็นดว้ย             17,865,300       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          2.3870 
 งดออกเสียง            14,932,390        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          1.9951         
 
ระเบยีบวาระที ่11 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้ามี) 

              ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงขอปิดประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2551 (สาํหรับงวดตั้งแต่ 1ตุลาคม 2551- 31 ธนัวาคม 2551)    เวลา   16.50  น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

ประพนัธ์ อศัวอารี 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
โทร 0-2272-1600 ต่อ 2587, 2564 


