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ที่ RPC/HO-MDO/LT-0210/08 
วันที่ 10  มีนาคม  2551 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ประจําป 2551 
 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค      
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2550 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550          บันทึกถูกตองตามความ
เปนจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ (1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2550 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2) 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบ และรับรองแลว 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2) 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2550 และการจายเงินปนผล 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นวาจากผลการดําเนินงานป 2550 ขอเสนอใหมีการจัดสรรกําไรดังนี้ 
1.) บริษัทฯ มีนโยบายจายปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของผลประกอบการ ซึ่งกําไรสุทธิจากผล

ประกอบการป 2550 คือ 400,694,318 บาท หรือเทากับ 0.76 บาทตอหุน จึงขอเสนอจายเงินปนผล
สําหรับผลประกอบการทั้งป 2550 ในอัตราหุนละ 0.42 บาท เปนเงิน 222,112,321 บาท (สองรอย
ยี่สิบสองลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามรอยยี่สิบเอ็ดบาท) คิดเปนรอยละ 55 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2550 โดยหักเงินปนผลระหวางกาลที่จายจากการดําเนินงานครึ่งปแรก (1 มกราคม 2550 ถึง 
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30 มิถุนายน 2550) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท เปนเงินจํานวน 63,151,252 
บาท (หกสิบสามลานหนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบสองบาท) ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 7/2550 วันที่ 9 สิงหาคม 2550 แลว คงเหลือปนผลจาย ที่จะขออนุมัติจากที่
ประชุมคราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.30 บาท เปนเงิน 158,961,069 บาท (หนึ่งรอยหาสิบแปดลานเกา
แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบเกาบาทถวน) โดยการจายเปนเงินสดปนผล 

2.) กําไรสะสมยกไป 407,147,431 บาท  
หมายเหตุ  คํานวณจากจํานวนหุนที่ชําระแลว  โดยที่ยังไมไดหักออกจากจํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อคืนตาม
โครงการซื้อหุนคืน 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการ ที่พนจากตําแหนงตามวาระครั้งนี้ ทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการบริษัทโดย
ดํารงตําแหนงเดิม อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถเหมาะสม 
ตลอดจนไดบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหประสบความสําเร็จ เจริญกาวหนามาโดยตลอด  
 
กรรมการที่พนจากตําเหนงตามวาระครั้งนี้ จํานวน 3  ทาน คือ 
1.) นายวีระวัฒน   ชลวณิช  ตําแหนงประธานกรรมการ 
2.) นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ตําแหนงกรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
3.) นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล ตําแหนงกรรมการ 
 
ซึ่งจะทําใหกรรมการบริษัท ประกอบดวย 
1.) นายวีระวัฒน   ชลวณิช  ตําแหนงประธานกรรมการ 
2.) นายศุภพงศ   กฤษณกาญจน ตําแหนงกรรมการ  
3.) นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ตําแหนงกรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
4.) นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล ตําแหนงกรรมการ 
5.) นายสุมิตร ชาญเมธี  ตําแหนงกรรมการ 
6.) นายธวัช  อึ้งสุประเสริฐ ตําแหนงกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
7.) นายสุทัศน ขันเจริญสุข ตําแหนงกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
8.) ดร.วิชิต         แยมบุญเรือง      ตําแหนงกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
9.) นายอานุภาพ จามิกรณ  ตําแหนงกรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 
10.) นายพิพิธ พิชัยศรทัต ตําแหนงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน และประวัติการ
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ (3) 
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คณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรใหกําหนดอํานาจคณะกรรมการในการผูกพันบริษัทฯ ดังเดิม คือ  
1.) นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายสุมิตร ชาญเมธี, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราบริษัท  หรือ 
2.) นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือนายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือนายสุมิตร ชาญเมธี หรือนายสุวินัย 

สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือรวมกับ นายวีระวัฒน ชลวณิช หรือนายสุทัศน ขันเจริญสุข 
หรือนายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเปนสองคน และประทับตราบริษัท 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็น 
เรื่องคาตอบแทนกรรมการประเภทตางๆ ดังนี้ 
 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาตอบแทนรายเดือน ประจําป 2551 
ประธานกรรมการบริษัท 45,000 บาท/เดือน   ซึ่งเปนอัตราเดิม จํานวน 1 คน 
กรรมการบริษัท  30,000 บาท/คน/เดือน  ซึ่งเปนอัตราเดิม  จํานวน 9 คน                
เบี้ยประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 6,250 บาท/ครั้ง   
กรรมการบริษัท  5,000 บาท/ครั้ง/คน  
โบนัสกรรมการ ประจําป 2550 
เสนอใหจัดโบนัสกรรมการสรรผันแปรตามผลกําไรของบริษัทฯ โดยใหประธานกรรมการบริษัทไดรับใน 
อัตรา 1.5 เทาของกรรมการบริษัท เชนเดียวกับปที่ผานๆ มา คือ 
ประธานกรรมการบริษัท 1,965,000   บาท  จํานวน  1  คน 
กรรมการบริษัท  1,310,000   บาท/คน จํานวน  9  คน 
รวมโบนัสกรรมการทั้งสิ้น  13,755,000 บาท  
 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
เบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง/คน  ซึ่งเปนอัตราเดิม จํานวน 1 คน 
เบี้ยประชุมกรรมการ  20,000 บาท/ครั้ง/คน  ซึ่งเปนอัตราเดิม จํานวน 2 คน 
 
คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
เบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง/คน ซึ่งเปนอัตราเดิม จํานวน 1 คน 
เบี้ยประชุมกรรมการ  20,000 บาท/ครั้ง/คน ซึ่งเปนอัตราเดิม  จํานวน 3 คน 
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(สําหรับขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดที่ไดรับมอบหมายรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)) 
 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2551 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง 
จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2551 ดังรายชื่อตอไปนี้ และเสนอขอมติตอที่ประชุมสามัญ
ประจําป 2551 
1.) นางสาวสุมาลี    รีวราบัณฑิต                     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ 
2.) นางสาวรุงนภา     เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ 
3.) นายโสภณ     เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 
 
ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได โดยกําหนดคาตอบแทนในการ
สอบบัญชี ดังนี้ 
 
กรณีไมรวมบริษัทยอย  

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 2551  (บาท) 2550 (บาท) เพิ่ม (ลด) 
คาตรวจสอบงบการเงินป 463,000 415,000 48,000 

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 435,000 435,000 - 

รวมทั้งสิ้น 898,000 850,000 48,000 
 
กรณีรวมบริษัทยอย  

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 2551  (บาท) 2550 (บาท) เพิ่ม (ลด) 
คาตรวจสอบงบการเงินป 1,728,000 1,505,000 223,000 

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส   735,000   735,000 - 

รวมทั้งสิ้น 2,463,000 2,240,000 223,000 
 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา มีความเหมาะสม เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีการ
จัดตั้งบริษัทยอยเพิ่มขึ้น  
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากโครงการหุนพนักงาน (ESOP) 
ความเห็นคณะกรรมการ 
อางถึงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 - 2550 ที่อนุมัติใหบริษัทฯ ออก และเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 8,490,000 หุน ใหแกกรรมการ และพนักงาน (โครงการ 
ESOP : Employee Stock Option Program) เพื่อเปนการสรางความมีสวนรวม และแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผลปรากฏวา หลังจากการใชสิทธิตาม
โครงการครบทั้ง 3 ครั้ง มีจํานวนหุนที่ยังคงเหลือหลังจากการจัดสรรสิทธอิีกจํานวน 117,942 หุน ดังนั้น 
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทจะตองทําการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนจํานวน 117,942 หุนออก ซึ่งจะมีผลใหบริษัทฯ คงเหลือทุนจดทะเบียน
จํานวน 529,870,229 บาท คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ เพื่อสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
 เมื่อจะทําการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8 จึงเห็นสมควรเสนอขออนุมัติ ใหดําเนินการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิ เกี่ยวกับขอมูลจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 
วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

อนึ่ง บริษัทฯ พิจารณากําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 ต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2551 เปนตนไป จนกวาการประชุมดังกลาวจะแลวเสร็จ และได
พิจารณากําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิในการรับปนผล ต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2551 
รวมทั้งกําหนดจายปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2551 

 
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดแตงตั้งบุคคลอื่น

เขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตาม
แนบ โดยขอใหนําสงตอกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการบริษัทกอนเขาประชุม 

 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

                   ( นายวีระวัฒน   ชลวณิช )                    
                         ประธานกรรมการ 



 หนาท่ี 6-5 

 
 
 


