
 

ท่ี จพอ. 01/061-2552 
       29  มกราคม  2552     

เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2551 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนาํภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  ขอเรียนวา่ บริษทัฯ ได้
จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2551      ในวนัท่ี  29 มกราคม  2552  เวลา  13.00 น. ณ หอ้งมฆัวานรังสรรค ์
สโมสรทหารบก   ตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุน้มาประชุม  217 ราย 
รวมจาํนวนหุน้ 1,422,011,648 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 85.4715 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  ท่ี
ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติในเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระดงันี 

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 2 เร่ือง ดงันี 
1. ปี 2551 บริษทัฯ มีการปิดรอบบญัชี 2 รอบ จากการเปล่ียนแปลงรอบบญัชี เป็นผลให้

บริษทัฯ ตอ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2551 จาํนวน  2 ครัง 
2. บริษทัฯ ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2551 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณา ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครังที ่2/2551 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังท่ี 2/2551 ดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี 
 เห็นดว้ย    1,422,495,728 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6668 
 ไม่เห็นดว้ย                       80      เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียง               4,755,630        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3332 

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ประจําปี 2551  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมเห็นชอบให้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  เ ก่ียวกับผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2551 และไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
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ระเบยีบวาระที ่4  เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2551  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมเห็นชอบใหรั้บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2551  และไม่

ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและผลกาํไรขาดทุนประจําปี2551 (ตงัแต่ 1 ตุลาคม 2550 -         
30  กนัยายน  2551) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุลและผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สินสุด  ณ  
วนัท่ี  30  กนัยายน  2551  ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง  ดงันี 

 เห็นดว้ย    1,429,772,058 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                               0        เสียง   คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 งดออกเสียง                            70        เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 

ระเบยีบวาระที ่6 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรประจําปี และการจ่ายเงนิปันผล (ตงัแต่ 1 ตุลาคม 
2550- 30 กนัยายน 2551) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ โดยรับทราบว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินกาํไรเพื่อตงัเป็นเงินสาํรอง
ไวค้รบถว้นตามกฎหมายแลว้ และมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
2551 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ศูนยจุ์ดสองห้าบาท)      บริษทัฯ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี
ปรากฏช่ือในทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2552      โดยกาํหนดจ่าย     
เงินปันผลในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 เห็นดว้ย    1,429,766,418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         99.9996 
 ไม่เห็นดว้ย                        5,640เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.0004 
 งดออกเสียง                            70       เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

ระเบยีบวาระที ่7 เร่ืองพจิารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ    และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  ประจําปี 2552  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนด   
 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2552 ดงันี 

1. แต่งตงั 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. อนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงิน และงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ  ประจาํปีงบประมาณ 2552  จาํนวน  1,110,000 บาท  
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 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 
 เห็นดว้ย    1,423,248,848 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5438 
 ไม่เห็นดว้ย                      89,880       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0063 
 งดออกเสียง                6,433,400       เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4500 

ระเบยีบวาระที ่8     เร่ืองพจิารณาอนุมัตใิห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ  ประจําปี  2552 

(ตงัแต่ 1 ตุลาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552)  

มตทิีป่ระชุม             ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา   และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ   
ดงันี 

1. อตัราค่าตอบแทนรายเดือนและวิธีการจ่ายของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 
2552 โดยใหป้รับลดอตัราค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน 
ซ่ึงเป็นการปรับลดลงประมาณร้อยละ 10 จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2550 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2551 โดยแบ่งเป็นค่าเบียประชุม 1 ส่วน และ
ค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน และใหป้ระธานกรรมการไดเ้พิ่มขึนอีกร้อยละ 25  

2.     ใหจ่้ายโบนสัคณะกรรมการบริษทัฯ คนละ 420,000 บาท เช่นเดียวกบัปี 2550 ทงันี
อตัราการคาํนวณโบนสัจะเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่ง   โดย
ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดรั้บเพิ่มขึนอีกร้อยละ 25 และ 
12.5 ตามลาํดบั  

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาดว้ยคะแนนเสียงดงันี 
 เห็นดว้ย    1,416,273,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.0559 
 ไม่เห็นดว้ย             6,878,420        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.4811 
 งดออกเสียง               6,620,300        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4630 
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ระเบยีบวาระที ่9 เร่ืองพจิารณาแต่งตงักรรมการ 
 มตทิีป่ระชุม กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 4 คน ไดแ้ก่  

1. พล.ต.ต.พิมล       สินธุนาวา 
2. พล.ต.ท.สมยศ    พุม่พนัธุ์ม่วง 
3. นายณฐัจกัร         ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 
4. นายรัษฎา            ผอ่งแผว้ 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา     และมีมติอนุมติัการแต่งตงักรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระขา้งตน้ 
จาํนวน 4 คน  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง   

โดยไดรั้บคะแนนเสียง รายบุคคลดงันี 

1. พล.ต.ต.พิมล       สินธุนาวา 

 เห็นดว้ย    1,422,905,358  เสียง        คิดเป็นร้อยละ        99.5197 
 ไม่เห็นดว้ย             333,370        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0233 
 งดออกเสียง               6,533,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4570 

2. พล.ต.ท.สมยศ    พุม่พนัธุ์ม่วง 

 เห็นดว้ย    1,422,925,338 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.5211 
 ไม่เห็นดว้ย             233,390        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0163 
 งดออกเสียง                6,613,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4625 

3. นายณฐัจกัร         ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

 เห็นดว้ย    1,423,236,308 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.5429 
 ไม่เห็นดว้ย             41,420        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0029 
 งดออกเสียง                6,494,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.4542 

4. นายรัษฎา            ผอ่งแผว้ 

 เห็นดว้ย    1,429,522,538 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.9825 
 ไม่เห็นดว้ย             68,520        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0048 
 งดออกเสียง                   181,070  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0127 
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ดงันนั บริษทัฯ มีกรรมการทงัหมด 11 คน ดงัรายนามต่อไปนี 

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. นายณฐัจกัร  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา     กรรมการ 
7. นายฉกรรจ ์ แสงรักษาวงศ ์  กรรมการ 
8. นางมณฑา ประณุทนรพาล  กรรมการ 
9. นายรัษฎา ผอ่งแผว้   กรรมการ 
10. นายชาญชยั ตนัติศิรินทร์  กรรมการ 
11. นายประพนัธ์  อศัวอารี                    กรรมการและ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ระเบยีบวาระที ่10 เร่ืองพจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 4 วรรค 2    ข้อ 11 และข้อ 60  

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติไม่อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ไดแ้ก่  ขอ้ 4 วรรค 
2  เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั    ขอ้ 11 การหา้มการซือหุน้คืน และขอ้ 60   เร่ืองการ
เปล่ียนตราบริษทัฯ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 เห็นดว้ย    759,187,588 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 53.0985 
 ไม่เห็นดว้ย             670,584,470        เสียง   คิดเป็นร้อยละ        46.9015 
 งดออกเสียง                            70         เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
 
ระเบยีบวาระที ่11 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้ามี) 

              ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงขอปิดประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2551  เวลา  17.45  น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ประพนัธ์ อศัวอารี 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
โทร 0-2272-1600 ต่อ 2587, 2564 


