
 

ท่ี EW/010/172/11 
       24   มีนาคม 2554   

เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2553 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  ขอเรียนวา่ บริษทั ได้
จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2553 ในวนัท่ี  24 มีนาคม 2554  เวลา  13.30 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิ
ราเคิลแกรนด ์   ตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุน้มาประชุม  296 ราย รวม
จ านวนหุน้ 1,416,420,849 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 85.1355 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้  ท่ี
ประชุมไดพิ้จารณาและมีมติในเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552  
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2552 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2553 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2553     ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,413,293,701 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6096 
 ไม่เห็นดว้ย                       0     เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียง               5,538,325        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3903 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2553 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2553 ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,413,293,661 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6096 
 ไม่เห็นดว้ย                       0      เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียง               5,538,365        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3903 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2554 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนด   
 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2554 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้ง นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 และนายสุดวิณ 
ปัญญาวงศข์นัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติเลขท่ี 3534 และนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 ในนามบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน ของบริษทั ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ด าเนินการแทนได ้   

2. อนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทั  ประจ าปีงบประมาณ 2554  จ านวน 
940,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียม 

 เห็นดว้ย    1,413,293,681 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.6096 
 ไม่เห็นดว้ย                               0        เสียง   คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง               5,538,345        เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.3903 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก   
12 ข้อ รวมเป็นวตัถุประสงค์ทั้งส้ิน 37 ข้อ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3 โดยให้
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคอี์ก 12 ขอ้ รวมเป็นวตัถุประสงคท์ั้งส้ิน 37 ขอ้  

ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                1,401,851,702 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         98.8032 
 ไม่เห็นดว้ย                   8,818,279 เสียง   คิดเป็นร้อยละ            0.6215 
 งดออกเสียง                  8,162,045     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.5752 
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ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 40(1) 
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 40(1) ดงัน้ี 

ขอ้บงัคบับริษทั(เดิม) ขอ้บงัคบับริษทั(แกไ้ข) 
ขอ้ 40 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการที่ทางบริษทั
ไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6)  กิจการอ่ืนๆ 

ขอ้ 40 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการที่บริษทัได้
ด าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล    
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร     
(4) เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี               
(6)  กิจการอ่ืนๆ                          

 ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,413,293,661 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6096 
 ไม่เห็นดว้ย                       20 เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียง                5,538,345 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3903 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพจิารณาอนุมตัยิกเลกิวงเงนิคงเหลอืส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดมิ และอนุมตัใิห้

บริษทัออก และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัยกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูชุ้ด

เดิม และอนุมติัใหบ้ริษทัออก และเสนอขายหุน้กูชุ้ดใหม่ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็น
ผูด้  าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก/เสนอขายตราสารหน้ีตามรายละเอียดท่ีบริษทัไดเ้สนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,406,957,331  เสียง        คิดเป็นร้อยละ        99.1630 
 ไม่เห็นดว้ย             6,336,330        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.4465 
 งดออกเสียง                5,538,365  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3903 
ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรประจ าปี และการจ่ายเงนิปันผล 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2553 ในอตัรา

หุน้ละ 0.25 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ใน
อตัราหุน้ละ 0.13 บาท จากก าไรสะสมของบริษทั (บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 
กนัยายน 2553)  โดยรวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายส าหรับปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.38 บาท ซ่ึงก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 30 มีนาคม 2554  และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) 

คงเดิม 
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โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 12 เมษายน 2554 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,413,293,681 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.6096 
 ไม่เห็นดว้ย             0        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียง                5,538,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3903 

ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกรรมการ 

มตทิี่ประชุม กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง เน่ืองจากการออกตามวาระ มีดงัน้ี  
1. นายวิเศษ ช านาญวงษ ์
2. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา 
3. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 
4. นายประพนัธ์ อศัวอารี 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติ 

1. อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระขา้งตน้ จ านวน 3 คน  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก
วาระหน่ึง   

 โดยไดรั้บคะแนนเสียง รายบุคคลดงัน้ี 

1.1  นายวิเศษ ช านาญวงษ ์
เห็นดว้ย    1,406,956,231  เสียง        คิดเป็นร้อยละ        99.1629 
ไม่เห็นดว้ย             6,333,430        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.4463 
งดออกเสียง                5,542,365 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3906 
1.2  พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา 
เห็นดว้ย    1,413,141,762 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.5989 
ไม่เห็นดว้ย             139,879        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0098 
งดออกเสียง                  5,550,385  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3911 

1.3 นายประพนัธ์ อศัวอารี 

เห็นดว้ย    1,406,878,732 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.1575 
ไม่เห็นดว้ย             6,410,929        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.4518 
งดออกเสียง                  5,542,365   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.3906 
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2.  อนุมติัแต่งตั้ง นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล เขา้เป็นกรรมการแทนนายรัษฎา ผอ่งแผว้ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย    1,413,199,782 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.6030 
 ไม่เห็นดว้ย             89,879        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0063 
 งดออกเสียง                   5,542,365 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.3906 

ดงันั้น บริษทัมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายอุทิศ    ธรรมวาทิน   ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ    

2.  นายกนกศกัด์ิ  ป่ินแสง    กรรมการ 

3. นางนิศกร ทดัเทียมรมย ์ กรรมการอิสระ 4.  พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพนัธ์ุม่วง   กรรมการ 

5.นายรังสรรค ์ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 6.  นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการ 

7.  นายบุญมี จนัทรวงศ ์ กรรมการอิสระ 8.  นายวิเศษ ช านาญวงษ ์ กรรมการ 

9.  พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการอิสระ 10.นายเพ่ิมศกัด์ิ รัตนอุบล กรรมการ 

11. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ 11 เ ร่ืองพิจารณาอนุมัติ ให้ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท           
ประจ าปี 2554 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณา และมีมติใหค่้าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษทั ตาม
ภาระหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ และตามท่ีเห็นสมควรดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2554  
คงอตัราค่าตอบแทนรายเดือนไวเ้ป็นเดือนละ 40,000 บาทต่อคน  แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมคน
ละ 1 ส่วน และค่าตอบแทนรายเดือน 3 ส่วน โดยใหป้ระธานกรรมการไดรั้บเพ่ิมข้ึนอีกร้อย
ละ 25 ทั้งน้ี หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 คร้ัง คงใหไ้ดเ้บ้ียประชุมเพียง 1 คร้ัง 
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ย  (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน) โดยใหรั้บค่าเบ้ีย
ประชุมตามภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ค่าเบ้ียประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
2.2 คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  
ค่าเบ้ียประชุม คนละ 10,000 บาท ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
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3.    ค่าตอบแทน (โบนสั)  ของคณะกรรมการ   ประจ าปี 2553  
คงการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส)  ของคณะกรรมการ  ประจ าปี 2553  ในอตัราคนละ  
420,000 บาท โดยใหป้ระธานกรรมการไดรั้บเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 25 และอตัราการค านวณ
โบนสัเป็นไปตามสดัส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย    1,406,882,732 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.1632 
 ไม่เห็นดว้ย                 6,333,330        เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.4464 
 งดออกเสียง                5,538,365        เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.3903 
  

ระเบียบวาระที่ 12 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้าม)ี 
              ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงขอปิดประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2553  เวลา   17.15 น. 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

ประพนัธ์ อศัวอารี 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
โทร 0-2272-1600 ต่อ 2587, 2564 
 


