
 
ท่ี จพอ. 01/6534 
         12  พฤษภาคม 2551   
  
เร่ือง แจง้มติการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ 2551 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  ขอเรียนวา่ บริษทัฯ ได้
จดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551   ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 น. ณ  หอ้งมฆัวานรังสรรค ์
สโมสรกองทพับก   ตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุน้มาประชุม  
216 ราย รวมจาํนวนหุน้ 1,429,958,243  หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 85.9492  ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและ
เรียกชาํระแลว้  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติในเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2550  

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    759,563,314 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 53.1134 
 ไม่เห็นดว้ย             670,278,840       เสียง   คิดเป็นร้อยละ        46.8701 
 งดออกเสียง                  236,549        เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0165 
 

 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองพจิารณาแต่งตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีล่าออก 
  

มตทิีป่ระชุม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบถึงการลาออก ของคณะกรรมการ 9 คน ซ่ึง 

 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2551 ไดแ้ก่  

1. นายศิวะ แสงมณี กรรมการ 

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 ไดแ้ก่ 

1. พล.ต.อ.สุเจตน ์ วฒันสุข กรรมการ 
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มีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551 ไดแ้ก่ 

1. พล.ต.ท. จารักษ ์ แสงทวีป ประธานกรรมการ 

2. นาย อนุชา  โมกขะเวส รองประธานกรรมการ 

3. พล.ท. ชยติุ  สุวรรณมาศ กรรมการ 

4. นาย สมนึก  กยาวฒันกิจ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

5. นาย ชวลิต สารันต ์ กรรมการ 

6. นาย รัษฎา  ผอ่งแผว้ กรรมการ 

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2551 ไดแ้ก่  
1. ดร. บวรศกัดิ  อุวรรณโณ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จาํนวน 9 คน เพื่อแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เป็นรายบุคคลดงัน้ี 

 1. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ 

 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    1,402,466,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.0692 
 ไม่เห็นดว้ย               15,269,480       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          1.0677 
 งดออกเสียง              12,343,010      เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.8631 
1 2. นายประพนัธ์ อศัวอารี 
 เห็นดว้ย    1,400,616,274 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         97.9398 
 ไม่เห็นดว้ย             17,061,190        เสียง   คิดเป็นร้อยละ          1.1930 
 งดออกเสียง             12,401,259      เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.8672 
 3. พล.ต.อ.อชิรวิทย ์สุพรรณเภสชั 

 เห็นดว้ย    1,384,711,889 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         96.8277 
 ไม่เห็นดว้ย            32,946,274        เสียง   คิดเป็นร้อยละ           2.3038 
 งดออกเสียง              12,420,560  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.8685 
 4. นายชาญชยั ตนัติศิรินทร์ 

 เห็นดว้ย    1,400,618,814 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         97.9400 
 ไม่เห็นดว้ย   15,580,380       เสียง   คิดเป็นร้อยละ           1.0895 
 งดออกเสียง             13,879,529  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.9705 
 5. นายกนกศกัดิ ป่ินแสง 

 เห็นดว้ย    1,383,237,554 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         96.7246 
 ไม่เห็นดว้ย   32, 770,680       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          2.2915 
 งดออกเสียง             14,070,489  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.9839  
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 6. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา 

 เห็นดว้ย    1,382,950,099 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        96.7045 
 ไม่เห็นดว้ย   32,972,814      เสียง   คิดเป็นร้อยละ          2.3057 
 งดออกเสียง              14,155,810  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.9899 

 7. พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธุ์ม่วง 

 เห็นดว้ย    1,384,564,159 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        96.8173 
 ไม่เห็นดว้ย   32,856,674       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          2.2975 
 งดออกเสียง             12,657,890  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.8851 

 8. นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

 เห็นดว้ย    1,402,506,023 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        98.0719 
 ไม่เห็นดว้ย   15,222,590       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          1.0645 
 งดออกเสียง              12,350,110  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.8636 

 9. นายฉกรรจ ์แสงรักษาวงศ ์

 เห็นดว้ย    1,402,148,443 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        98.0469 
 ไม่เห็นดว้ย   15,325,270       เสียง   คิดเป็นร้อยละ          1.0716 

งดออกเสียง             12,605,010  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.8814 11 คน งต่อ  

ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายช่ือกรรมการทั้งหมด 11 คน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน กรรมการ 

2. นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการ 

3. นายรัษฎา ผอ่งแผว้ กรรมการ 

4. พล.ต.อ.อชิรวิทย ์ สุพรรณเภสชั กรรมการ 

5. นายชาญชยั ตนัติศิรินทร์ กรรมการ 

6. นายกนกศกัดิ ป่ินแสง กรรมการ 

7. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการ 

8. พล.ต.ท.สมยศ พุม่พนัธุ์ม่วง กรรมการ 

9. นายณฐัจกัร ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา กรรมการ 

10. นายฉกรรจ ์ แสงรักษาวงศ ์ กรรมการ 

11. นายประพนัธ์ อศัวอารี กรรมการและ 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
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ระเบยีบวาระที ่4  เร่ืองพจิารณาเร่ืองกาํหนดอาํนาจกรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัใหก้าํหนดอาํนาจกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือ

ช่ือแทนบริษทัฯ คือ “ กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั รวมเป็นสองคน และ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ ” 

 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    1,408,559,084 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.4952 
 ไม่เห็นดว้ย               20,558,760       เสียง   คิดเป็นร้อยละ           1.4376 
 งดออกเสียง                   960,879       เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0672 

 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองอืน่ๆ 
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา             ประธานท่ีประชุมจึงขอปิดประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551  เวลา  11.20  น. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ประพนัธ์ อศัวอารี 
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
โทร 0-2272-1600 ต่อ 2573, 2574 


