
  

ที่ RPC/HO-MDO/LT-0188/2553 

 
วันที่  19  มีนาคม  2553 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 

 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2553  ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553  เวลา 13:30 น. ณ หอง Salon B ชั้น2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ 

คองคอรด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชุมตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง

ที่ 1/ 2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ปรากฏตามเอกสารแนบ (1) ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง

แลว จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 2          พิจารณาเรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 ดัง

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปของบริษัทฯ ( แบบ 56-2 ) ตามเอกสารแนบ ( 2 ) 

 
วาระที่ 3         พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี  ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2552 
        ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ไดตรวจสอบ และรับรองแลว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 

56-2) ตามเอกสารแนบ (2) 

 
วาระที่ 4         พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานป 2552 และการจายเงินปนผล                               
                    ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริษัทเห็นวาในป 2552 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธ ิ

333.19 ลานบาท แตยังมีผลขาดทุนสะสม 49.56 ลานบาท ซึ่งตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535 บริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลได คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจายเงินปน

ผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 

 
 



  

วาระที่ 5         พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระกรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี ้

1. ดร.วิชิต  แยมบุญเรือง 
2. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน 
3.  นายสุทัศน ขันเจริญสุข 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั     คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเสนอใหแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีก

ครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
1. ดร.วิชิต  แยมบุญเรือง 
2. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน 
3.  นายสุทัศน ขันเจริญสุข 

 
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวย 
1.  นายวีระวัฒน  ชลวณิช  ประธานกรรมการ  / กรรมการอิสระ 

2. นายสุวินัย  สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
3. นายสัจจา   เจนธรรมนุกูล  กรรมการ 
4.   นายสุมิตร  ชาญเมธี  กรรมการ 
5. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน  กรรมการ 
6. นายสุทัศน  ขันเจริญสุข  กรรมการ 
7. นายธวัช   อึ้งสุประเสริฐ  กรรมการ 
8. ดร.วิชิต   แยมบุญเรือง  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. นายอานุภาพ  จามิกรณ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

10. นายพิพิธ พชิัยศรทัต  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 และกําหนดอํานาจคณะกรรมการฯ ที่สามารถผูกพันบริษัทฯ ดังเดิมคือ นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นาย

สัจจา เจนธรรมนุกูล, นายสุมิตร ชาญเมธี, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกัน 

และประทับตราบริษัทฯ หรือนายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือนายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือสุมิตร ชาญเมธี หรอืนาย

สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ นายวีระวัฒน ชลวณิช หรือนายสุทัศน ขันเจริญสุข หรือ

นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเปนสองคน และประทับตราบริษัทฯ 

 
วาระที่ 6       พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมี 

 ความเห็น เรื่องคาตอบแทนกรรมการประเภทตางๆ ดังนี้ 



  

หลักการ และเหตุผล 
1. บริษัทฯ สมควรจัดสรรคาตอบแทนกรรมการในระดับระหวางคาเฉลี่ย (Mean) ถึง Quartile ที่ 

3 ของหมวดธุรกิจพลังงานซึ่งคาตอบแทนกรรมการในหมวดเบี้ยกรรมการรายเดือนในปจจุบัน

อยูในเกณฑที่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนกําหนดไวอยูแลว จึงเห็นควร

เสนอใหคงอัตราคาตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมของป 2552   

2. กําหนดใหประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนสูงกวากรรมการบริษัท 50% คือเปน 1.5 

เทาของคาตอบแทนกรรมการเชนเดิม 

3. บริษัทฯ   มีนโยบายใหโบนัสกรรมการ ผันแปรตามผลการดําเนินงาน และในป 2552 บริษัทฯ 

มีผลประกอบการกําไร  จึงเห็นควรพิจารณาจายโบนัสกรรมการประจําป 2552  

4. สวนเบี้ยประชุมของกรรมการ และประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนนั้น  เห็นวาคาตอบแทนในหมวดนี้อยูใน

เกณฑที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนเคยตั้งไว จึงเสนอใหคงอัตรา

คาตอบแทนกรรมการไวดังเดิมทุกประเภท  สรุปไดดังนี้ 

 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
เบ้ียกรรมการรายเดือน 
ประธานกรรมการ   45,000  บาท/เดือน   (อัตราเดิม) จํานวน 1 คน 

กรรมการ   30,000  บาท/คน/เดือน   (อัตราเดิม) จํานวน 9 คน 
เบ้ียประชุม 
ประธานกรรมการ   6,250  บาท/ครั้งที่รวมประชุม              (อัตราเดิม) จํานวน 1 คน 

กรรมการ   5,000  บาท/ครั้งที่รวมประชุม/คน (อัตราเดิม) จํานวน 9 คน 

 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
เบ้ียประชุม 
ประธานกรรมการ  25,000  บาท/ครั้งที่รวมประชุม  (อัตราเดิม) จํานวน 1 คน 

กรรมการ   20,000   บาท/ครั้งที่รวมประชุม/คน (อัตราเดิม) จํานวน 2 คน 

 
คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
เบ้ียประชุม 
ประธานกรรมการ  25,000  บาท/ครั้งที่รวมประชุม  (อัตราเดิม) จํานวน 1 คน 

กรรมการ   20,000  บาท/ครั้งที่รวมประชุม/คน (อัตราเดิม) จํานวน 3 คน 

 

 

 
                    



  

 วาระที่ 7       พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผู

ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2553 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อตอไปนี้ 
1. นางสาวสุมาลี     รีวราบัณฑิต                     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ 

2. นางสาวรุงนภา    เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ 

3. นายโสภณ           เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 

โดยรายชื่อที่ (1) (2) และ (3) เสนอเปนผูตรวจสอบบัญชีปที่ 3  
 

ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ให

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได  โดยกําหนด

คาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 

 

 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงานในฐานะ

ผูสอบบัญชีเปนอยางดีตลอดมา มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งใน และตางประเทศ รวมทั้งอัตราคาสอบ

บัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ และไดเปรียบเทียบกับขอเสนอ

ของผูสอบบัญชีรายอื่นแลว 
 

วาระที่ 8       พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดแตงตั้ง

บุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบ

ฉันทะตามแนบ โดยขอใหนําสงตอกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการกอนเขาประชุม 

 
         ขอแสดงความนับถือ 

     บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

                                                                                                                                          

 
                     ( นายวีระวัฒน   ชลวณิช )                    
                                                   ประธานกรรมการ 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2553 (ปที่เสนอ) ป 2552 
คาสอบบัญชี 840,000 840,000 

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1,360,000 1,360,000 

 2,200,000 2,200,000 


