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 12 เมษายน 2561 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้    
 บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

2.  ส าหรับวาระท่ี 2. และ 3.   รายงานประจ าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-Rom) 
3. ส าหรับวาระท่ี 5. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะ 
5. การลงทะเบียน เอกสารท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 
6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรท่ีจะจดัให้มีการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที เลขท่ี 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  10900 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 21 

พฤศจิกายน 2560 ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

การลงมต ิ มติรับรองในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจ าปีตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบัญชีของบริษัทแล้วจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา
เพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยส าเนางบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุนดงักล่าวมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วยล าดบัที่ 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  

สรุปสาระส าคญัของงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน(งบการเงินรวม) ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2560 ปี 2559 
สินทรัพยร์วม 564.75 468.38 
หน้ีสินรวม 358.80 397.86 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 202.01 67.72 
รายไดร้วม 254.75 414.73 
ก าไรสุทธิ -59.81 -130.55 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) -0.15 -0.33 
อตัราก าไรสุทธิ (%) -23.48 -31.48 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.52 0.17 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.78 5.88 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติังบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 
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การลงมต ิ มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ

ภายหลงัการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยู่
กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น 
ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของ
บริษทั หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงิน
สดของบริษทัในอนาคต โดยให้อ  านาจคณะกรรมการของบริษทัเป็นผูพิ้จารณา 
ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอ
เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึง
คณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 อย่างไรก็ดี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 58,361,455 
บาท ท าให้บริษทัไม่สามารถจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และบริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการไม่จดัสรร
ก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  

การลงมต ิ มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5. พจิารณาอนุมตัใิห้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปี

ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
ดงัน้ี 
1. นายสลิบ สูงสวา่ง ประธานกรรมการ /  กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความ
เส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 . นายอนนัต ์เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการอิสระ  

ความเห็นคณะกรรมการ ตามท่ีบริษทัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล
เป็นกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ควรอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม จ านวน 2 
ท่าน คือ 

1.    นายสลิบ สูงสวา่ง ประธานกรรมการ /  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความ
เส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.    นายอนนัต ์เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการอิสระ 
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ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามพระราชบัญญัติบริษ ัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน และประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลท่ี
เสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ ซ่ึงประวติั
โดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

การลงมต ิ มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลงานของ

บริษทัในภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เท่ากบั ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ปี 2561 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2560 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ  และ          
กรรมการบริษทั 

30,000  บาทต่อเดือน 30,000  บาทต่อเดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริษทั 

30,000  บาทต่อเดือน 30,000  บาทต่อเดือน 

กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการบริษทั 

20,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 20,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 

กรรมการบริษทั 15,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
2. เบีย้ประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่าน้ัน) 

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

10,000  บาทต่อคร้ัง 10,000  บาทต่อคร้ัง 
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 ปี 2561 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2560 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

10,000  บาทต่อคร้ัง 10,000  บาทต่อคร้ัง 

ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
พิจารณาค่าตอบแทน 

  5,000  บาทต่อคร้ัง   5,000  บาทต่อคร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง   5,000  บาทต่อคร้ัง   5,000  บาทต่อคร้ัง 
3. ค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัส พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 

โดยจะจ่ายให้กับกรรมการ ท่ี
ไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น 

พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการท่ี
ไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 พร้อมกันน้ี เสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะไดรั้บ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และการมอบอ านาจ โดยใหเ้ป็นไป
ตามรายละเอียดท่ีเสนอในขอ้เทจ็จริงและเหตุผลขา้งตน้  

การลงมต ิ มติอนุมัติในวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 7. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีแลว้จึงได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ 
2. นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 
4. นางสาววนัดี เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
5. นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922  
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้บริษทั 
เอส พี ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนแทนได  ้โดยทั้ง 5 ท่าน ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,742,000 บาท ซ่ึงบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2552 และมีการเวน้วรรคการเป็นผูส้อบบญัชี โดย
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่เกิน 5 ปี 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 แสดง
ไดด้งัน้ี 

ค่าธรรมเนียม ปี 2561 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2560 

บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 780,000 630,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 750,000 570,000 
ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัว่ไปของ IT 52,000 52,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 1,582,000 1,252,000 

กจิการรร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 40,000 80,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 60,000 120,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 100,000 200,000 

บริษทั ไฮโดรเท็ค ยูทิลติี ้จ ากดั   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 30,000 33,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 15,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 60,000 48,000 

รวมทั้งส้ิน 1,742,000 1,500,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับ
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 
1,742,000 บาท โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ 
2. นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 
4. นางสาววนัดี เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
5. นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้บริษทั 
เอส พี ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนแทนได ้

การลงมต ิ มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษทัจะ
เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 น. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณา
แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกใหโ้ดยตอ้งมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดงักล่าวก่อนเขา้
ร่วมประชุม  

หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงตาม ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดบัที่ 4 ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ี
จะเขา้ร่วมประชุมตอ้งน าเอกสารหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 
5 และส่งมอบใหแ้ก่ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร่วม
ประชุม 

ในการน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ  
พลอากาศเอกชยันนัท ์ ธรรมสุจริต  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล  
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะและโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวท่ี
ปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปท่ีบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เลขานุการบริษทั 
เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศ
ไทย โดยให้ถึงบริษทัก่อนวนัท่ี 23 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง ณ สถานท่ีประชุม 
ซ่ึงรายละเอียดและประวติัของกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏอยู่ในขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหผู้ถื้อหุน้
สามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น กรุณาศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารท่ี
จะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 รวมทั้งขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
และ 7 หากท่านมีขอ้สงสัย หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท่ี้เลขานุการบริษทั โทร 0-2936-
1661-2 ในวนัและเวลาท าการ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายสลบิ สูงสว่าง) 
กรรมการ  
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวภิาวดี
รังสิต 19 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
นายสลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกรแนะน า
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสลิบ สูงสวา่ง   ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายดนยั อมรพชัระ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. พลอากาศเอกชยันนัท ์ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 
    และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

4. นายอนนัต ์เกตุพิทยา   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 
     ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
     กรรมการอิสระ 

5. นายก าพล ปัญญาโกเมศ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 
    ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

6. นายวาสิทธ์ิ พณิชวรพงศา  กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการ /  
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

7. นางพนาลี นรจิตต ์   กรรมการบริหารความเส่ียง /  
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
นางสาวรสริน อภิวงั   บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 

ทีป่รึกษาทางการเงนิทีเ่ข้าร่วมประชุม 
นายวศิรุต วนัทาศิลป์            ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 
นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์            บริษทั กดุัน่ แอนดพ์าร์ทเนอร์ จ ากดั 

จากนั้น นางสาวบงกชกนัย ์ชุมสาย ณ อยธุยา ซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมแจง้วา่ในการประชุมคร้ัง
น้ี บริษทัได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และ บริษทั Quid Lap จ ากัด เป็น
ผูด้  าเนินการนับคะแนนโดยก่อนเขา้สู่วาระการประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี วิธีการ
ลงทะเบียนและวธีิการนบัคะแนนเสียง ซ่ึงผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งลงมติในแต่ละวาระมีดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่
โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบติัการ
ลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหท่้านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุ้น 
เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ ต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้
เจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทั้ งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระ
เหล่าน้ี  ใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี 
การลงมติในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัร
ลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบใหก้รรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู ้
ถือหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบ
ฉนัทะ 

กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซ่ึงแตง่ตั้ง 

คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 31 (1) ก าหนดวา่ “ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึง
เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดงันั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้วา่เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น 
โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัจะไม่นบัการออกเสียงดงักล่าวเป็น
ฐานในการนบัคะแนนเสียง 

5. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของ
ท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนับคะแนนในคร้ังน้ี บริษทัจดัการมีตวัแทนจากบริษทั กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั ท่ีปรึกษา
กฎหมาย คือ นางสาวพรรษพร วงศว์าร เป็นพยานในการนบัคะแนน 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผูรั้บมอบฉันทะ เพ่ิมเติมด้วยช่ือและ
นามสกลุของผูม้อบฉนัทะ ใหแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

จากนั้ น ผูด้  าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 91 คน ถือหุ้นรวมกนัไดท้ั้งหมด 132,809,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0564 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดไว้
ว่าจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึง
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด 

เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั 

วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม
ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 123,032,957 92.6293 
ไม่เห็นดว้ย 9,790,000 7.3707 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (103 ราย) 132,822,957 100 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ไดท่ี้ประชุมทราบวา่  เน่ืองจากเร่ืองท่ีพิจารณาในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 5 ถือเป็นวาระท่ี
มีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จะถือว่า
วาระอ่ืนๆท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ไปแลว้ก่อนหนา้น้ีเป็นอนัยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อๆไป
อีก 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

วาระที ่2. พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 389,968,760 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 589,968,760 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น มูล
ค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ผู ้ด าเนินการประชุมน าเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 589,968,760 
บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ไดมี้มติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณา 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4) และสารสนเทศเก่ียวกบัการ
เสนอขายและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ซ่ึงได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นายอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหาในวาระน้ีรวม 6 ประเด็น ซ่ีงสามารถ
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. วตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษทัคืออะไร เน่ืองจากส่วนที่เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement : PP) มีจ านวนสูงพอสมควร  และสามารถช่วยเหลือบริษทัได้
อย่างไร  

2. กลุ่มนกัลงทุน PP เป็น Strategic Partner หรือไม่  

3. หุ้นท่ีจดัสรรให้ กลุ่มนักลงทุน PP มี Silent Period หรือไม่ ถา้มีระยะเวลา Silent Period ของ PP มี
ก าหนดอย่างไร  

4. ท่ีมาของราคาเพ่ิมทุนท่ีราคา 1 บาท จากอะไร เพราะว่าราคาค่อนขา้งต ่ามาก เกรงวา่ภายหลงัการ
อนุมติัเพ่ิมทุนจะกระทบต่อราคาซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการเพ่ิมทุน 

5. กลุ่มนกัลงทุนจองซ้ือหุ้น PP วนัเดียวกบัการจองซ้ือ RO หรือไม่ อย่างไร 

6. ใชบ้ริษทัใดในการรับจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถามในขอ้ 1 – 2 น้ี ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1) เงินจ านวน 200 ลา้นบาท ในการเพิ่มทุนในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงก็จะน าไปใชใ้นโครงการมณัฑะเลย ์ซ่ึง
บริษทัพ่ึงไดรั้บมอบพ้ืนท่ีส าหรับพฒันาโครงการมาเพิ่มเติม ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมก่อสร้างแลว้ การลงทุน
จึงมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน และอีกส่วนใชส้ าหรับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับโครงการ
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงเป็นงานหลกัของบริษทั นอกจากน้ี หากการเพิ่มทุนส าเร็จ จะท าให้บริษทัมี
สถานะทางการเงินแข็งแกร่งข้ึน และน่าจะสามารถใชว้งเงินของสถาบนัการเงินเพ่ือขยายงานไดใ้น
อนาคต 

2) กลุ่ม PP สามารถพิจารณาว่าเป็น Strategic Partner อีกทั้งเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพทั้งในฐานะนกัลงทุน 
และฐานะนักบริหาร ตลอดจนสามารถสรรหางานให้กบับริษทัเพ่ิมข้ึน  

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์ ท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย บริษทั กุดั่น แอนด์
พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็นผูต้อบขอ้ซักถามในขอ้ 3 น้ี ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า 

3) ในส่วนของระยะเวลาการห้ามขายหุ้น PP ซ่ึงราคาต ่ากว่าราคาตลาด ดงันั้น หุ้น PP ดงักล่าวทางผูท่ี้
รับจดัสรรหุ้นจะตอ้งเวน้ระยะห้ามขาย (Silent Period) โดยมีระยะเวลาห้ามน าหุ้นเพิ่มทุนออกขาย
เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่จะสามารถทยอยขายหุ้นได ้25% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขายเม่ือ
ผ่านระยะเวลา 6 เดือน ภายหลงัจากหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถามในขอ้ 4 – 6 น้ี ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

4) ที่มาของการก าหนดราคาเพิ่มทุนที่ 1 บาท โดยหากพิจารณาตามงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560 
บริษทัมีมูลค่าทางบญัชีเท่ากบั 0.10 บาท และหากพิจารณางบการเงินไตรมาส 3/2560 จะมีมูลค่าทาง
บญัชีเหลือเพียงแค่ 0.09 บาท นอกจากน้ี บริษทัให้ที่ปรึกษาทางดา้นการเงินคิดประเมินมูลค่า
ยุติธรรมอยู่ท่ีประมาณ 0.75 บาท ดงันั้น การท่ีเสนอขายในราคา 1 บาทถือว่าขายไดม้ากกว่ามูลค่า
ยุติธรรมท่ีประเมินไดแ้ลว้ อย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเร่ืองเพ่ิม
ทุน ราคาตลาดมีการปรับตวัข้ึนเอง นอกจากน้ี ท่ีสอบถามว่าก าหนดราคาจองซ้ือ 1 บาท ส าหรับ RO 
และ PP ซ่ึงบริษทัเห็นว่า กลุ่ม PP เขา้มาเป็น Strategic Partner จริง ๆ มีความตั้งใจมาท างาน เพ่ือให้
บริษทัสามารถด าเนินการต่อไปได ้เพราะฉะนั้นราคา 1 บาทนั้น จึงเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

5) การจองซ้ือหุ้นของ PP จะจองซ้ือภายหลงั 1 วนั เม่ือปิดการจองซ้ือของ RO โดยในกรณีท่ี RO จอง
ซ้ือไม่ครบตามท่ีก าหนดไว ้กลุ่ม PP ก็จะจองซ้ือเพิ่มเติม แต่ทั้ งน้ี กลุ่ม PP จะจองซ้ือแลว้ถือหุ้นใน
บริษทัไม่เกินร้อยละ 25 

6) บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการรับจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหาในวาระน้ีรวม 2 ประเด็น ซ่ีง
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. เงินเพ่ิมทุนจ านวน 200 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนท่ี 2 จะเอาไปลา้งขาดทุน
สะสมหรือไม่ ขาดทุนสะสมตอนน้ีคา้งอยู่เท่าไหร่ และบริษทัจะเอาเงินในส่วนน้ีไปลา้งขาดทุนได้
หรือไม่ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

2. บริษทัไปลงทุนท่ีพม่าเป็นโครงการอะไร และใชเ้งินลงทุนเท่าไร 

ประธานฯ เป็นผูต้อบข้อซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1) บริษทัไม่น าเงินเพ่ิมทุนดงักล่าวไปลา้งขาดทุนสะสม ท่ีเพ่ิมทุนเพ่ือน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนเท่านั้น
ตามท่ีไดช้ี้แจงไป 

และประธานฯ มอบหมายให้ นางพนาลี นรจิตต์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม
เพ่ิมเติมในขอ้ 1 น้ี ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า 

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 60 ขาดทุนสะสมรวม 445,175,294.70 บาท ซ่ึงเม่ือเพิ่มทุนไป
แลว้จะไปปรับในส่วนของทุนจดทะเบียน แต่ว่าไม่เก่ียวกบัขาดทุนสะสม แต่จะท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้น
เพิ่มข้ึน จากเดิมที่ปัจจุบนัส่วนของผูถ้ือหุ้นมี 33,374,695 บาท ก็จะเพิ่มในส่วนน้ีอีก 200 ลา้นบาท เป็น 
233,374,695 บาท  

ประธานฯ เป็นผูต้อบข้อซักถามในข้อ 2 ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

2) รายละเอียดจะมีอยู่ในวาระท่ี 6 และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี โดยบริษทัไปรับสัมปทานลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน ้ าเสียและระบบ
รวบรวมน ้ าเสียในเขตนิคมอุตสาหกรรมมณัฑะเลยใ์นประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจา้ของ
งานคือ หน่วยงานราชการของพม่า ซ่ึงก็คือ Mandalay City Development Committee (MCDC) โดยมี
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี และมีสิทธิต่อสัญญาอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี โดยโครงการจะรับน ้ าเสียมา
บ าบดั บริษทัเร่ิมโครงการน้ีมาเป็นระยะเวลานาน โดยในตอนแรก MCDC ให้พ้ืนท่ีกบับริษทัจ ากดั ท า
ใหค้่าก่อสร้างสูง โดยรายละเอียดจะกล่าวในวาระท่ี 6 ท่ีจะไดน้ าเสนอต่อไป 

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เ ร่ืองการ
ร่วมงานกบัต่างประเทศ ควรตรวจสอบขอ้มูลให้ทัว่ถึง เน่ืองจากอาจเกิดความไม่โปรงใส การทุจริต ให้
บริษทัพิจารณาถึงความเส่ียงตรงส่วนน้ี และระมดัระวงั เพราะมีความเส่ียงมาก และอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหาย 

นายอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่กลุ่มนกัลงทุนใหม่จะเขา้มาบริหาร หรือ
วา่มาเป็นกรรมการ 

ประธานฯ  เ ป็นผู ต้อบข ้อซ ักถาม  ซ่ึ งสามารถสรุปได ้ว ่า  ก ลุ ่มน ักลงทุนใมห่  จะมีเ ข ้ามา เ ป็น
กรรมการบริหาร 1 ท่านคือนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ส่วนรายละเอียดจะอยู่ในวาระท่ี 5 
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เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 389,968,760 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 589,968,760 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามท่ีเสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 589,968,760 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 123,032,957 92.6293 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 9,790,000 7.3707 
บตัรเสีย 0 0 
รวม (103 ราย) 132,822,957 100 

วาระที ่3. พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
 ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอต่อท่ีประชุม ในรายละเอียดเก่ียวกบัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ซ่ึงระบุในวาระท่ี 2 
ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
2560  ไดมี้มติใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 589,968,760  บาท (ห้าร้อยแปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนหกหม่ืน
แปดพนัเจ็ดร้อยหกสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 589,968,760 หุน้ (ห้าร้อยแปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนหกหม่ืน
แปดพนัเจ็ดร้อยหกสิบหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   
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จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นายอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  ไดส้อบถามปัญหาในวาระน้ีวา่ หลงัการเพ่ิมทุน ผูถื้อ
หุ้นใหม่ 2 ท่าน  จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ โครงสร้างการบริหารหรือกรรมการจะเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
อยา่งไร 

ประธานฯ เป็นผูต้อบข้อซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างการบริหารไม่มีอะไร บริษทัยงัคง
ด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัเช่นเดิม ตามท่ีไดช้ี้แจงไปในวาระก่อนหน้า ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาใหม่ 2 ท่าน 
ถือไดว้่าเป็น Strategic Partner ท่ีจะเขา้มาช่วยบริษทั 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั 

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วและมมีตอินุมตัอินุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 123,106,069 92.6333 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 9,790,000 7.3667 
บตัรเสีย 0 0 
รวม (108 ราย) 132,896,069 100 

 
วาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 200,000,000 บาท มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุมเรียนเชิญ นายดนัย อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 200,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 หุน้สามญั : 589,968,760 หุน้ (ห้าร้อยแปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนหกหม่ืน
แปดพนัเจ็ดร้อยหกสิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี- - 
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นายดนยั อมรพชัระ น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 มีมติใหน้ าเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 589,968,760 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทั ตามสัดส่วน (Rights Offering) ดงัน้ี 

(ก) เสนอขายในอตัราส่วน 3.8996876 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 1 บาท 

การเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามอตัราส่วนน้ี เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์
จะระดมเงินเพิ่มทุนให้ไดค้รบถว้นทั้ง 100,000,000 บาท ส าหรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัจากในส่วนท่ีไดจ้ดัสรรให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน และจะไดด้ าเนินการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน 
ให้กบับุคคลในวงจ ากดั ตามรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไป จึงท าใหบ้ริษทัมัน่ใจวา่จะไดรั้บเงิน
ครบถว้นตามท่ีตั้งใจไว ้

(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
รอบแรกแลว้ บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่งักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ี
แสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น อีก 1 รอบ ในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรร ยกเวน้กรณีไม่สามารถ
จดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุ้น 

ทั้งน้ี ส าหรับกรณีการจองหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุน้ไม่เกินหน่ึงเท่าของสิทธิท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั ไดร้ับการจดัสรร
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

อยา่งไรก็ดี การที่บริษทัไดก้ าหนดการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ )เกินสัดส่วนการถือ
หุ้น (ของผูถื้อหุ้นเพียงหน่ึงรอบนั้น บริษทัไดพ้ิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทัท่ีมีผล
ขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง เห็นวา่เพื่อให้การเพิ่มทุนในคร้ังน้ีไดรั้บเงินครบถว้นตามท่ีประมาณการ
ไว ้และรวมถึงผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในวงจ ากดัก็มีความประสงคจ์ะเขา้ลงทุนในบริษทั จึงเห็นวา่ 
การด าเนินการดงักล่าวน่าจะมีผลประโยชน์ต่อบริษทั อยา่งไรก็ตาม  บริษทัยงัคงเปิดโอกาสให้
ผูถ้ือหุ้นเดิมไดใ้ชสิ้ทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังน้ีเกินสิทธิของตนไดต้ามเง่ือนไขการ
จดัสรรท่ีไดช้ี้แจงไปขา้งตน้ 

(ค) บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นวนัท่ีใชก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ ในการ
จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) 
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2. จดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนและจากการจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิ ให้แก่ 
นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต  ่ากวา่ราคาเสนอขายต่อผูถื้อ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน แต่เป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดคิดเป็นอตัราร้อยละ 20 และเป็นราคาต ่ากวา่ราคา
ถวัเฉล่ียของหุ้นเม่ือพิจารณาจากผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมด
ต่อผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully diluted) (ซ่ึงเท่ากบัราคาประมาณหุน้ละ 1.16 บาท)  

นอกจากน้ี หากวนัที่นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ไดร้ับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั ราคา
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวเป็นราคาท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด บริษทัจะห้ามนาย
สมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ไม่ให้น าหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 
ปีนบัแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ นาย
สมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ทั้งน้ี เป็นไปตามประกาศเร่ืองค าขอให้รับหุน้สามญั หรือหุ้นบุริมสิทธิใน
ส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก าหนด 

3. จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ นายสม
ประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ จ านวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ จ านวน 19,000,000 
หุ้น ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั(Private Placement) ทั้งน้ี ราคาเสนอ
ขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน แต่เป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคา
ตลาดคิดเป็นอตัราร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) และสารสนเทศเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัส าหรับการเสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ซ่ึง
ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ทั้งน้ี ส าหรับการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นตาม
สัดส่วน (Rights Offering) และจากการจองซ้ือหุ ้นเกินกวา่สิทธิแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 81,000,000 หุ้น
แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของนายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์นั้น 
นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์จะจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวรวมเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการหลงัจากการเพ่ิมทุน  

นอกจากน้ี หากวนัท่ีนายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ไดรั้บการจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนของบริษทั ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดตามประกาศเร่ืองค าขอให้รับหุ้นสามญั หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอ
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ขายหุ้น)  บริษทัจะห้ามนายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ไม่ให้น าหุ้น
เพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยหากครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนให้นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ และนาย
สุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ทั้งน้ี เป็นไปตามประกาศเร่ืองค าขอให้รับหุน้สามญั หรือหุ้นบุริมสิทธิใน
ส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก าหนด 

นอกจากบริษทัจะตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าวแลว้ บริษทั
จะตอ้งไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลในวงจ ากดัจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผู ้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

นอกจากน้ี การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ผูซ่ึ้งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษทัเน่ืองจากนายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ นั้น เป็นบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการของบริษทัภายหลงัการเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี รายการของการจดัสรรและการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัมีขนาดรายการ
เท่ากบัจ านวน 19 ลา้นบาท  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคล
ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ีจ าเป็น
และสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามปัญหาในวาระน้ีรวม 4 ประเด็น ซ่ีง
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. เงินเพ่ิมทุนจ านวน 200 ลา้นบาท เพียงพอกบัโครงการของบริษทัหรือไม่ ตอ้งมีการเพ่ิมทุนมากกวา่น้ี
หรือไม่ และถา้ไม่พอตอ้งไปกูเ้พ่ิม ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีบริษทัไม่ไดอ้อก Warrant  ผมขอสนบัสนุนใหมี้
การออก Warrant ดว้ย เม่ือตอ้งการใชเ้งินในอนาครจะไดไ้ม่ตอ้งมีการเพ่ิมทุนอีก  
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2. Strategic Partner พอเขา้มาแลว้ท่านจะกลายเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ อยากทราบรายละเอียดวา่ท่านทั้ง 
2 ท่านจะเขา้มาช่วยอย่างไรบา้ง จะมีความส าคญัอย่างไร จะช่วยให้ผลประกอบการดีข้ึนอย่างไรบา้ง 

3. ผูถื้อหุ้นสามารถเพ่ิมทุน RO เกินสิทธิได ้แต่มีเง่ือนไขให้จดัสรรไดเ้พ่ิมอีกแค่ 1 รอบตามสัดส่วนเดิม 
หรือไดไ้ม่เกิน 1 เท่าตามสัดส่วนเดิมของตนเอง เหตุใดท่ีบริษทัก าหนดเง่ือนไขดงักล่าว และหากผู้
ถือหุ้นรายใหม่ทั้ง 2 ท่าน ถือหุ้นเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด ก็อาจตอ้งท าค าเสนอซ้ือได ้จึงอยากให้พิจารณา
สิทธิของ RO ตรงส่วนน้ีเพ่ิมเติมดว้ย 

4. ท่านนักลงทุนรายใหม่ 2 ท่าน ไดถื้อหุ้นของบริษทัตอนน้ีอยู่บา้งหรือไม่ 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1) การเพ่ิมทุนจ านวน 200 ล้านบาท เพียงพอส าหรับการเป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในโครงการ
มณัฑะเลยส่์วนนึงเท่านั้น โดยส าหรับโครงการในอนาคตกบัโครงการมณัฑะเลยเ์งินจ านวนดงักล่าวยงั
ไม่เพียงพอ แต่อยา่งไรก็ดี ทางบริษทัก็ไดม้ีการติดต่อกบัทางสถาบนัการเงิน เพื่อท่ีขอกูเ้งินในส่วน
เพิ่มท่ีตอ้งใชใ้นโครงการมณัฑะเลย ์ภายหลงัการเพ่ิมทุนเสร็จเรียบร้อย ก็น่าจะสามารถเดินเร่ืองต่อกบั
สถาบันการเงินได ้จากความแข็งแกร่งของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินเพ่ิมทุน ส่วนเร่ืองท่ีท่านผูถื้อหุ้น
แนะน าใหอ้อก warrant ผมตอ้งใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินเขา้ศึกษาตามขอ้แนะน า 

2) ประวตัิของผูถ้ือหุ้นใหม่ 2 ท่าน สามารถดูไดจ้ากหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5)  
โดยคุณสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์การท างานทางด้านการเงิน  ซ่ึง
สามารถมาช่วยเสริมให้ค  าแนะน าด ้านการเงินก ับบริษ ัท เช่น การจ ัดหาเงินทุน และกู ้เ งิน 
ในขณะท่ีบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสายงานวิศวกรรม ซ่ึงเช่ียวชาญในด้านการด าเนินธุรกิจหลัก
ของบริษ ัทในด้านการก่อสร้าง จึงน่าจะเป็นส่วนเสริมสร้างประโยชน์ซ่ึงกันและกันได้เป็น
อย่างดี 

3) บริษทัค านึงถึงผลส าเร็จของการเพ่ิมทุนเป็นส าคญั จึงไดก้ าหนดตามแนวทางดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตาม 
หุน้ RO ในส่วนท่ีเหลือ ทางกลุ่ม PP จะจองซ้ือเพ่ิม แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
ภายหลงัการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิศรุต วนัทาศิลป์ ท่ีปรึกษาทาการเงิน เป็นผูต้อบขอ้ซักถามในขอ้ 4 น้ี ซ่ึง
สามารถสรุปไดว้่า 

4) ผูถื้อหุ้นใหม่ทั้ ง 2 ท่านไม่ไดถื้อหุ้นของบริษทัเลย ทั้งน้ี ในส่วนของคุณสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 
เป็นนักกฎหมาย ปัจจุบนัก็เป็นผูบ้ริหารของบริษทั ไพร์มโร้ด กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงมีประสบการณ์การ
ท างานมากมาย เป็นผูท่ี้กวา้งขวาง ท างานในวงการน้ีมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกนัก็ผนัตวัมาเป็น
นักลงทุน และเล็งเห็นโอกาสของธุรกิจ ซ่ึงมีความคลา้ยกบัธุรกิจของบริษทั จึงสนใจที่จะเขา้มา
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ลงทุนในบริษทั เช่นเดียวกบัคุณสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ แต่ คุณสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ จะไม่
เขา้มาเป็นกรรมการ ท่านท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการจะเป็นคุณสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 

นายธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหาในวาระน้ีรวม 7 ประเด็น ซ่ีง
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. จากงบการเงินของบริษทัพบวา่หน้ีสินต่อทุน ค่อนขา้งสูง หลงัการเพ่ิมทุนแลว้สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนจะ
ลดลงเหลือเท่าไร  

2. เร่ือง Project Finance ของโครงการท่ีพม่า มีการค านวนหน้ีสินต่อทุนอย่างไร 

3. ถา้บริษทับริหารดว้ยสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 2:1 เพียงพอหรือไม่ หรือตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษทัจากโครงการอ่ืนเขา้มาช่วย 

4. อา้งอิงจจากโครงการพม่า เพราะเหตุใดบริษทัจึงเขา้ไปท าธุรกิจในพม่า และความเส่ียงของการ
ลงทุนต่างประเทศมีอะไรบา้ง  

5. บริษทัคาดว่าจะมีโครงการต่อไปในประเทศพม่าอีกหรือไม่ อย่างไร 

6. ตน้ทุนค่าก่อสร้างกบัรายไดข้องบริษทัค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั บริษทัมีนโยบายท่ีจะบริหารอย่างไร  

7. ตามท่ีรายงานในเบ้ืองตน้มีแต่งานของภาครัฐบาล จะมีงานภาคเอกชนบา้งหรือไม่ 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1) บริษทัมีหน้ี ที่เป็นตัว๋ BE อยู่ส่วนหน่ึง เงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนส่วนหน่ึงเอาไปใชช้ าระหน้ีตัว๋ BE 
เพ่ือลดดอกเบ้ีย  

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิศรุต วนัทาศิลป์ ท่ีปรึกษาทาการเงิน เป็นผูต้อบขอ้ซักถามเก่ียวกบัสัดส่วน
หน้ีสินต่อทุน หลบัการเพ่ิมทุน ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ หลงัการเพ่ิมทุน บริษทัจะมีอตัราหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 
0.8 เท่า หลงัจากช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 30,000,000 บาท เม่ือพิจารณาจากงบการเงินไตรมาส 3  ปี 
2560 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถามท่ีเหลือ ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

2) เวลาน้ีบริษทัก าลงัหารือกบัสถาบนัการเงิน ดว้ย Debt Equity Ratio ประมาณ 2:1 ส าหรับโครงการ
มณัฑะเลย ์โดยเงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนน้ี จะเป็นส่วนเงินลงทุนในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจดงักล่าว  

3) เพียงพอในการด าเนินโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนทุนคงตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนอ่ืน ๆ เพื่อ
ลงทุนต่อไปดว้ย ส าหรับการบริหารเงินส าหรับการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทั การรับงาน
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รับเหมาก่อสร้างของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของรัฐบาล ซ่ึงมีความปลอดภยัสูง โดย
บริษทัจะยงัคงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชว้งเงินเช่น หนังสือรับรอง หนังสือค ้าประกนั เงินล่วงหน้า และ
ตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินธุรกิจก่อสร้างของบริษทั ซ่ึงจะตอ้งการใชว้งเงินท่ี
แตกต่างกนัออกไป แต่คาดว่าบริษทัจะตอ้งขอวงเงินเงินกูย้ืมส าหรับใชใ้นธุรกิจก่อสร้างจ านวนมาก 
เพ่ือรองรับงานในอนาคต แต่เม่ือมีฐานทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ก็น่าจะท าให้สามารถพิจารณาเงินกูไ้ดง่้ายข้ึน 

4) บริษทัเร่ิมมณัฑะเลยป์ระมาณ 4 - 5 ปีท่ีแลว้ เน่ืองจากช่วงท่ีบริษทัเขา้ตลาดฯ บริษทัมองธุรกิจเร่ือง
ของงานลงทุนเป็นเร่ืองที่จ  าเป็นส าหรับบริษทัในลกัษณะน้ี โดยเร่ิมจากเขา้ไปติดต่อกบัทาง
เจา้หน้าที่ที่พม่า ซ่ึงในช่วงนั้นทางพม่ามีความตอ้งการหาผูล้งทุนท าระบบบ าบดัน ้ าเสียของนิคม
อุตสาหกรรมในมณัฑะเลย ์บริษทัจึงเสนอตวัเขา้ไปท าการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ ซ่ึงภายหลงัการศึกษาจึงเห็นโครงการว่ามีความเป็นไปได ้จึงเขา้ร่วมประมูลแข่งกบับริษทั
ต่างชาติ ท าให้บริษทัเป็นผูช้นะการประมูลโครงการน้ี  

ส่วนความเส่ียงก็มี ตอนนั้นบริษทัไดมี้การวิเคราะห์วา่บริษทัจะมีความเส่ียงในเร่ืองอะไรอยา่งไร
บา้ง ทั้งมี ที่ปรึกษาทางการเงิน น ักกฎหมายให้ค  าปรึกษาและด าเนินการแกไ้ขเร่ืองความเส่ียง
ทั้งหลาย ความเส่ียงส่ิงหน่ึงท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมไดคื้อเร่ือง Political Risk ในขณะนั้นบริษทั
มองว่าบริษทัควรจะเร่ิมท าธุรกิจในพม่า ซ่ึงบริษทัคิดวา่บริษทัคิดถูกท่ีเขา้มาท าธรุกิจในพม่าในช่วง
นั้น เพราะ ณ เวลาน้ีต่างชาติให้ความสนใจในการลงทุนในพม่า ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี เ พื ่อจะเขา้ไปด า เนินธุรกิจในลกัษณะน้ี เ นื่องจากทุกบริษทัเล ็ง เห็นวา่ เป็นงานที่ให้
ผลตอบแทนท่ีดี เลยมองว่าความเส่ียงทางดา้นการเงินมีผลค่อนขา้งต ่า ส่วนสัญญาท่ีบริษทัท ากบัทาง
พม่านั้นการจ่ายเงินก็เป็นเงิน US ซ่ึงบริษทัไดค้  านึงครอบคลุมความเส่ียงในเร่ือง Policy Risk และ 
Political Risk ไวแ้ลว้ โดยถา้มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบริษทัประกนัก็จะจ่ายให้บริษทั ตน้ทุนเหล่าน้ี
บริษทัคิดหมดแลว้ 

5) มีโอกาสท่ีจะมีโครงการอ่ืน ๆ ในพม่า เน่ืองจากในพม่ายงัขาดแคลนในเร่ืองของน ้ าประปา ระบบบ าบดั
น ้ าเสีย ความตอ้งการยงัสูงมากเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลท่ีบริษทัไดไ้ปเร่ิมด าเนินการในเร่ืองน้ีเป็นราย
แรก บริษทัมีการปรึกษา ท าความเขา้ใจหลงัจากน้ีก็จะไปเร่ิมด าเนินการต่อ ซ่ึงก่อนหนา้น้ีบริษทัชะลอ
การด าเนินการไปเน่ืองจากปัญหาทางการเงินของบริษทั จากการขาดทุน หลงัจากเพ่ิมทุนเสร็จประกอบ
กบั ผูถื้อหุ้นใหม่ของบริษทั ทั้ง 2 ท่านมีความเช่ียวชาญการลงทุน และพฒันาโครงการ เป้าหมายต่อ
จากน้ีของบริษัท นอกจากงานก่อสร้างปกติแล้ว ก็จะมีเร่ืองลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนด้านขยะ 
ลงทุนระบบบ าบัดน ้ าเสีย รวมทั้ งในเร่ืองของการผลิตน ้ าประปา  

6) ในอดีตบริษ ัทมีการรับงานที่มีอ ัตราการท าก าไรต ่า  ซ่ึงท าให้หากเกิดการประเมินโครงการ
ผิดพลาด จะมีก าไรจากการด าเนินงานน้อย รวมกับเม่ือมูลค่างานในมือมีน้อยเพราะฉะนั้ นเลย
ท าให้ ค่าใช ้จ่ายในการบริหารงานมีสัดส่วนที่สูงมาก เ มื่อ เทียบก ับรายได ้ของบริษ ัท แต่
หลังจากมีการเพิ่มทุน บริษ ัทจะสามารถรับงานได้เพิ่มข้ึน จากการสนับสนุนจากทั้ งผูถ้ือหุ้น
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ใหม่ และสถาบันการเงิน ตลอดจนจะมีโครงการจากทั้ งภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อบริษัทให้มีผลประกอบการดีข้ึนตามล าดับ  

7) บริษ ัทยงัคงมีเ ป้าหมายในส่วนงานเอกชนอยู่ กลุ่มเป้าหมายงานเอกชนของบริษ ัทเป็นงาน
ขนาดใหญ่ และเป็นลูกค ้าชั้นดี  ซ่ึงลูกค ้าเอกชนส่วนใหญ่เป็นลูกค ้าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย ์ 
โดยบริษัทจะเน้นงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบผลิตน ้ าประปาท่ีเอกชนต้องการลงทุนและต้องการ
ให้บริษัทไปเป็นผูรั้บเหมา  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 200,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200,000,000 บาท มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว 
โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 123,095,069 92.6251 
ไม่เห็นดว้ย 11,000 0.0083 
งดออกเสียง 9,790,000 7.3667 
บตัรเสีย 0 0 
รวม (108 ราย) 132,896,069 100 

วาระที ่5. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิม่เตมิ 
  ผูด้  าเนินการประชุมให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม

จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท ์โดยเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
และให้การแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติมมีผลภายหลงัจากท่ีบริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงเป็นการ
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เรียบร้อยแลว้ 
ประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี  

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  
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เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม ดงักล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 123,106,069 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 9,790,000 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (108 ราย) 132,896,069 100 

วาระที ่6. พจิารณาให้สัตยาบันและอนุมตักิารเข้าลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบัดน า้เสีย และระบบรวบรวมน า้เสียใน
เขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษัท 

 ผูด้  าเนินการประชุมเรียนเชิญ นายดนยั อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใหส้ตัยาบนัและอนุมติัการเขา้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน ้ าเสีย และระบบรวบรวมน ้ าเสียในเขต
อุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 นายดนัย อมรพชัระ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2560 ไดมี้มติให้
น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้สัตยาบนัการเขา้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน ้ าเสีย และ
ระบบรวบรวมน ้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นการเขา้ท า
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั รายละเอียดและวาระมีดงัต่อไปน้ี  

1. เพื่อรับทราบและรับรองการยกเลิกการค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัอนัเน่ืองมาจาก
การลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบัดน ้ าเสีย และระบบรวบรวมน ้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2558 และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศไปเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 

 ตามท่ีบริษทั ไฮโดรเท็ค สุพรีม มณัฑะเลย ์จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 เขา้
ลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบัดน ้ าเสีย และระบบรวบรวมน ้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตั้งแต่เม่ือปี 2558 และไดแ้จง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยถึ์งการค านวณ
ขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัว่า รายการมีขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 46.42  นั้น บริษทัได้
ประเมินมูลค่าการลงทุนตามสถานการณ์ ซ่ึงภายหลงัพฒันาโครงการมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอนัเป็น



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
  

 

 

 

 

27 
 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Tel:       (662) 936-1661-2 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  Fax:      (662) 936-1669 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 
 
  

       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

สาระส าคญัของโครงการ ส่งผลท าให้เงินลงทุนในโครงการลดลง ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต จึง
เห็นควรพิจารณารายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินใหม่อีกคร้ัง โดยยกเลิกการค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยท่ี์ไดอ้นุมติัแลว้ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 และ
พิจารณารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์หม่อีกคร้ังตามเหตุการณ์ปัจจุบนั 

2. เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขการค านวณขนาดรายการและอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษัทอันเน่ืองมาจากการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบัดน ้ าเสีย และระบบรวบรวมน ้ าเสียในเขต
อุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 46.64 
ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ ์มูลค่าส่ิงตอบแทน โดยเม่ือรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาซ่ึงมีขนาดเท่ากบัร้อยละ 0.08 จะท าให้มีขนาดรายการรวม
ทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 46.72  ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ประเภทท่ี 2 คือ รายการท่ีมี
มูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 แต่ต  ่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันั้น บริษทัจึงมี
หน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพย ์และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้น
ภายใน 21 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบ
รายละเอียดครบถว้น และท่ีเป็นปัจจุบนั รวมทั้งมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนดงักล่าว บริษทัจึง
เห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์แกไ้ขเรียบร้อย
แล้วอันเน่ืองมาจากการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบัดน ้ าเสีย และระบบรวบรวมน ้ าเสียในเขต
อุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

3. เพ่ือพิจารณาให้สัตยาบนัการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน ้ าเสีย และระบบรวบรวมน ้ าเสียในเขต
อุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทั เน่ืองจากบริษทัไดมี้การลงทุนในโครงการดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 14.5 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเดิม จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 โดย
ภายหลงัจากท่ีบริษทัพิจารณาขนาดรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นใหม่อีกคร้ังตามรายละเอียดวาระขา้งตน้ จึง
จ าเป็นตอ้งมีการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้สัตยาบนัส าหรับการลงทุนก่อสร้างดังกล่าวท่ีได้
เกิดข้ึนก่อน รวมถึงการรับทราบและรับรองการยกเลิกการแกไ้ขการค านวณ และอนุมติัการแกไ้ขการค านวณ
ขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัอนัเน่ืองมาจากการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน ้ าเสีย และ
ระบบรวบรวมน ้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามปัญหาในวาระน้ีรวม 1 ประเด็น ซ่ีง
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

1. จากท่ีบริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นให้สัตยาบนั หมายถึงบริษทันั้นไดจ้ดัการแจง้ขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงจะ
เห็นว่า โครงการน้ีมีมูลค่าเกือบ 50%ของสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั  คือการรับรู้รายไดข้อง
โครงการเป็นอย่างไร เพราะว่าเป็นโครงการใหญ่คงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้าง และมีการเพ่ิม
ทุนจ านวนหุ้นมากข้ึน แต่ก็เห็นว่ามีผลตอบแทนค่อนขา้งดีจึงหวงัว่าถา้สามารถรับรู้รายไดเ้ร็วก็ดี  

2. โครงการลงทุนก่อสร้างในปี 2561 สามารถรับรู้รายไดใ้นไตรมาสแรกของปี 2562 ใช่หรือไม่ 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1) โครงสร้างเสร็จพร้อมท่ีจะรับบริการบ าบดัน ้ าเสียภายในส้ินปีหนา้ เร่ิมรับรู้รายไดไ้ตรมาสที่ 1 ปี 
2562 โดยเงินที่ไดร้ับจากการเพิ่มทุน จะใชส้ าหรับการประกอบธุรกิจก่อสร้างตามที่ไดช้ี้แจงไป
ก่อนหน้าน้ี 

2) ไตรมาสแรกปี 2562 ถึงจะรับรู้รายได้ 

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ นอกจาก 14 ลา้นกว่าบาท คือ
บริษทัลงทุนไปแลว้ บริษทัจะมีการลงทุนเพ่ิมข้ีนอีกหรือไม่ 

ประธานฯ เป็นผูต้อบข้อซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดว้า่ บริษทัยงัคงตอ้งลงทุนอีกจ านวนหน่ึง 
โดย 14 ลา้นบาท ท่ีแจง้ เป็นการก่อสร้างตามท่ีไดรั้บอนุมติัไปก่อนหนา้น้ี แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทั
ไดมี้การขออนุมติัต่อผูถื้อหุน้ใหม่อีกคร้ัง จึงตอ้งมีการขอสตัยาบนัส าหรับการใชจ่้ายในส่วนน้ี 

1) นายธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหาในวาระน้ีรวม 2 ประเด็น ซ่ีง
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. จากท่ีบริษทัมีประสบการณ์อย่างยาวนาน เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการบ าบดัน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมาก
นอ้ยแค่ไหน และทางบริษทัมีการลงทุนเร่ืองของ R&D บา้งหรือไม่ 

2. ในส่วนของสภาพตลาด บริษทัมีคู่แข่งมากนอ้ยเพียงใด และบริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งอยา่งไรบา้ง
ทั้งในและนอกประเทศ   

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1) เร่ืองของเทคโนโลย ีเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มโรงผลิตเหลา้ ผลิตแอลกอฮอล ์ซ่ึง
น ้ าเสียมีความเสียสูงมาก บริษทัใชป้ระโยชน์ตรงส่วนน้ีหมกัเป็นแก๊ส Biogas  เพื่อน ามาผลิตไฟฟ้าเพื่อ
ใช้ในโรงงานของเราเอง ส่วนท่ีเหลือค่อยขาย แต่ว่าส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานเอง และบริษัทมี
ประสบการณ์ ท ามาหลายท่ีแลว้ แลว้ท่ีเหมือนกัน 100% เลยก็คือท่ีบริษทัไปท าท่ีย่างกุ้งเป็นโรงท า
แอลกอฮอล์ท่ีว่าน้ีใชห้ลกัการเดียวกนั ส าหรับ R&D บริษทัก็มีการด าเนินการอยู่ท่ีย่างกุง้ บริษทัก็ได้
ร่วมมือพฒันาการบ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือลดตน้ทุนในส่วนต่าง ๆ พร้อมเดินระบบ และเก็บขอ้มูล ติดตามผล
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นโครงการแห่งน้ีดว้ย  บริษทัมัน่ใจวา่เทคโนโลยีก็ไม่เป็นประเด็น 
เน่ืองจากเคยท ามาแลว้ ในพม่าก็ท ามาแลว้ ผลการบ าบดัก็ออกมาไดต้ามเกณฑ ์

2) บริษทัก่อตั้งมากว่า 35 ปี ดงันั้น ความเป็นบริษทัแรกๆของไทยในดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มในเร่ือง
น ้ าประปา น ้ าเสีย จึงมีผลงานมากมาย มีแทบทุกรูปแบบ แต่ก็มีบางงานท่ีเล็กก็จะมีบริษทัท่ีเกิดข้ึนมา
ใหม่มากข้ึน การแข่งขนัในงานขนาดเล็ก ๆ มาตราฐานก็ต่างกนัไป งานประเภคน้ีบริษทัไม่ไดแ้ข่งขนั
ดว้ย งานท่ีบริษทัแข่งขนัดว้ยคืองานท่ีมีการตั้งเกณฑ ์มีการข้ึนทะเบียนโดยเฉพาะงานของภาครัฐ และ
งานท่ีตอ้งการคุณสมบติัของผูท่ี้เคยประกอบธุรกิจในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้  

นอกจากน้ี ส่ิงท่ีเด่นอีกเร่ือง คือเทคโนโลยี การท าน ้ าทะเลให้เป็นน ้ าจืด บริษทัเคยเรียนให้ทราบว่า
บริษทัมีผลงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทยท่ีท าน ้ าทะเลให้เป็นน ้ าจืด ดว้ยผลงานขนาดน้ี บริษทัสามารถ
ร่วมแข่งขนักบัต่างประเทศได ้เพราะฉะนั้นจุดแข็งคือบริษทัมีประสบการณ์มากมาย ท าไดทุ้กรูปแบบ
ไม่วา่จะเป็นน ้ าเสียจากอุตสาหกรรม น ้ าเสียจากเมืองแต่บริษทัยงัคงตอ้งเลือกงานถา้มีการแข่งขนัสูงมาก
บริษทัคงไม่เขา้ไป เน่ืองจากผลตอบแทนอาจไดน้อ้ย 

นายเชน ฦาไชย ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหาในวาระน้ีรวม 2 ประเด็น ซ่ีงสามารถ
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. อยากขอถามเร่ืองโครงการมณัฑะเลย ์คือตอนน้ีไดมี้น ้ าเสียปล่อยมาแลว้ 2,000 ลบ.ม.ต่อวนั ซ่ึง มีโอกาส
ท่ีอุตสาหกรรมมณัฑะเลยจ์ะขยายและปล่อยน ้ าเสียเพ่ิมมีหรือไม่ และทางบริษทัสามารถขยายเพ่ือ
รองรับจ านวนน ้ าเสียท่ีเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

2. ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 โครงการสามารถรองรับน ้ าเสียประมาณท่ี 2,000 ลบ.ม. ใช่หรือไม่ และจะ
คิดเป็นรายไดป้ระมาณเท่าใด 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1) มีโอกาสขยาย เพราะยงัมีพื้นที่ว ่างในเขตอุตสาหกรรมอีกมาก ซ่ึงในมุมมองของบริษทัมองวา่ 
โครงการน้ีเป็นประโยชน์กบัเจา้ของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพราะไม่ตอ้งลงทุนสร้าง
ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงงานเอง สามารถปล่อยน ้ าเสียท้ิงมาท่ีท่อรับน ้ าเสียและ เพียงจ่ายค่าบ าบดั
น ้ าเสียเท่านั้น ท าให้มองวา่ในอนาคตระหว่างการก่อสร้างก็อาจจะมีบริษทัหรือโรงงานเกิดข้ึนใหม่
ในเขตอุตสาหกรรมมณัฑะเลยอี์กมาก ส่วนเร่ืองท่ีจะมีน ้ าเสียเพ่ิม จากระบบขนาด 2,000 ถา้มีน ้ าเสีย
เพิ่มข้ึนมา 500 ก็ถือว่ามีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมากแลว้ ส่วนเร่ืองพ้ืนท่ีก่อสร้างในอนาคต บริษทัยงัคงมี
พ้ืนท่ีเหลือไวเ้พ่ือเพ่ิมบ่อหมกั บ่อบ าบดัและอ่ืนๆ ส าหรับขยายโรงงานในอนาคต เน่ืองจากบริษทัได้
พ้ืนท่ีเพ่ิมจากเดิม 5 เอเคอร์ เพ่ิมีอีก 15 เอเคอร์ รวมเป็น 20 เอเคอร์   

2) โครงการจะสามารถรองรับน ้ าเสียประมาณ 2,000 ลบ.ม. ต่อวนั ส่วนเร่ืองรายไดน้ั้น บริษทัมองวา่
โครงการจะสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมได้ 
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เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการใหส้ตัยาบนัและอนุมติัการเขา้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน ้ าเสีย และระบบรวบรวมน ้ าเสีย
ในเขตอุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทั 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันและอนุมัติการเข้าลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบ
บ าบัดน ้าเสีย และระบบรวบรวมน ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ซ่ึงเป็นการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 123,106,069 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 9,790,000 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวม (108 ราย) 132,896,069 100 

วาระที ่7. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามปัญหาเพ่ิมเติม ซ่ีงสามารถสรุป
สาระส าคญัไดว้า่แผนงานในอนาคตของบริษทัเป็นอยา่งไร จะมีรายไดจ้ากส่วนไหนมาบา้ง 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดว้า่ แผนระยะสั้น บริษทัจะมุ่งเนน้เร่ืองงาน
ก่อสร้าง ท่ีมีอยูใ่นมือและงานท่ีจะรับเขา้มาใหม่ ซ่ึงเป็นงานซ่ึงถือวา่ค่อนขา้งปกติเป็นงานก่อสร้างระบบผลิต
น ้ าประปา ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ในเร่ืองของงานลงทุนจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาใหม่บริษทัจะศึกษาวา่จะมีการลงทุน
ในดา้นท่ีเหมาะสมกบับริษทั  

นายองัคณา ดวงชู ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามความคืบหนา้คดีฟ้องร้องท่ีปรากฏใน
งบการเงิน และโอกาสการชนะคดี  

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ ในภาพรวมแลว้การฟ้องร้องบริษทัมีความมัน่ใจวา่มี
โอกาสท่ีจะชนะ โดยความคืบหนา้แต่ละคดีมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. คดีกบัธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารออกหนงัสือค ้าใหก้บั Subcontractor ของบริษทั เพ่ือมาค ้าประกนัให้
บริษทั แต่ Subcontractor ท้ิงงาน ขณะน้ีอยู่ในกระบวนการศาล ซ่ึงมีโอกาสชนะเน่ืองจากหนังสือค ้ า
ประกนัท่ีธนาคารออกใหบ้ริษทัเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

2. คดีกบังานเทศบาลเมืองตาก ทางกรรมการตรวจงานจา้งของเทศบาลมีการอนุมติัขยายเวลาให้บริษทั แต่
ทางเทศบาลไดท้ าการยกเลิกสญัญากบับริษทั บริษทัไดด้ าเนินการฟ้องร้อง ขณะน้ี อยูใ่นกระบวนการของ
ศาลทั้งหมด 

3. คดีกบังานเทศบาลป่าซาง ท าระบบบ าบดัน ้ าเสีย เทศบาลยกเลิกสัญญากบับริษทั บริษทัไดด้ าเนินการ
ฟ้องร้อง ตอนน้ีก็มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายดนยั อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ โดยส่วนใหญ่คดีท่ีกล่าวถึง บริษทัเป็นผูฟ้้องไม่ใช่
ผูถู้กฟ้อง ในส่วนของการตั้งส ารอง ผูส้อบบัญชีของบริษทัไดต้ั้ งส ารองทั้งหมดแลว้ หากบริษทัชนะคดี 
บริษทัจะไดส่้วนตั้งส ารองคืน  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั  

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.10 น.  

หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ารประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อ
หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้ งส้ิน 108 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้ งหมด 
132,896,069 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 34.0786 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

 
   
   

 
(นายสลิบ สูงสวา่ง) 
ประธานท่ีประชุม 

 
  

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2560 
  
  

(นายสลิบ สูงสวา่ง) (นายดนยั อมรพชัระ) 
กรรมการ กรรมการ 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ  

นายสลบิ  สูงสว่าง 
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อายุ (ปี) 65 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริม RCP: Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 25/2011 
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น 14/2014 

 DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 117/2009 

 DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 37/2005 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2560 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั   กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2559 รองประธานกรรมการ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ก. กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  1. กรรมการ  บริษทั ไฮโดรเทค็ ยทิูลิต้ี จ ากดั 

 2. กรรมการ  บริษทั ไฮโดรเทค็ สุพรีม มณัฑะเลย ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่แข่งขัน 
หรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การมส่ีวนได้ส่วนเสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไม่เป็น 

ค. มีความความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท า
ให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / 
ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อม
ระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 10.28 

วนั เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ 15 ธนัวาคม 2554 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 35 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2560 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ  

นายอนันต์  เกตุพิทยา 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
อายุ (ปี) 66 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
บริหาร ธุร กิจมหาบัณฑิต  (การจัดการ)  สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
สถิติศาสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริม 
National Director Conference 2016 : Enhancing Growth 
Through  

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) Governance in  Family-Controlled Businesses 
 RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นท่ี 1/2015 
 AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 17/2014 
 RMP: Risk Management Committee Program รุ่นท่ี 1/2013 
 R-Forum: Director Nomination Issues and Trend รุ่นท่ี 1/2013 
 DTT: Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นท่ี 1/2013 

 
AGM: “Integrity Pact: มาตรการส าคญัของการแกไ้ขปัญหาคอร์รัป
ชนั” รุ่นท่ี 1/2013 

 NDC: “The 2nd National Director Conference 2013: Board Leadership 
 Evolution” รุ่นท่ี 1/2013 
 SE3: “CNBC Summit: Myanmar” รุ่นท่ี 3/2013 
 SE2: “Risk Resilience: How the company’s directors should deal 
 with the issues of Enterprise Risk Management?” รุ่นท่ี 2/2013 
 DBT: The Governance Role of the Board in the Preparation and 
 Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) 
 Subsidiaries รุ่นท่ี 1/2013 



   

 

 

 

 

35 
 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19   Tel :       (662) 936-1661-2 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand       Fax :      (662) 936-1669 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นท่ี 2/2012 
 QFR: Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นท่ี 1/2006 
 DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 7/2004 
 ACP: Audit Committee Program รุ่นท่ี 2/2004 
 DCP: Directors Certification Program รุ่นท่ี 17/2002 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2557 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน)  

พิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษทั ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 
2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด 
(มหาชน) 

2544 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั จดัหางาน เดอะ บิลเล่ียน โซลูชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ก. กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 1.   กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษทั ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 
 2.   กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 
 3.   กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
 4.   กรรมการตรวจสอบ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) 
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ข. กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  1.  ประธานกรรมการ บริษทั จดัหางาน เดอะ บิลเล่ียน โซลูชัน่ จ ากดั 

 2.  กรรมการตรวจสอบ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่แข่งขัน 
หรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มี 

การมส่ีวนได้ส่วนเสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไม่เป็น 

ค. มีความความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท า
ให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / 
ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อม
ระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) ไม่มี 

วนั เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ 15 ธนัวาคม 2554 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2560 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 
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นิยามกรรมการอสิระ 

 บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย 

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ี
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
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ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวม
ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง  

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษ ัทอื่น ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  

10) ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.    

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   

      I/We Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       

Residing at     Road      Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

Amphur/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                         เสียง ดงันี ้ 
holding the total number of                                                                          shares, and having the right to vote equivalent to                                       votes as follows: 

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                                        เสียง 

  ordinary share of    shares, having the right to vote equivalent to               votes, 
 หุ้นบริุมสิทธิ                                                                 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                                        เสียง 

  preferred share of    shares, having the right to vote equivalent to                                                               votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้     
      Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                            

       Name        age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
Province    Postal Code                , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                               

        Name       age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 
Province    Postal Code                            , or 

(3)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี      

      Name       age             years, residing at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
Province    Postal Code          , or 

(4)  พลอากาศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 489  ถนนพระราม 4  แขวงรองเมือง  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330   หรือ 
  Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 68 years 
Residing at  No. 489, Rama IV Road, Khwaeng Rongmuang, Khet Pathumwan, Bangkok 10330 , or 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230 
  Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years 
Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230  
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 

ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561                         เวลา 11.00 น. 
on Monday 30 April 2018      at   11.00 a.m. 

ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 

Remark 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 

splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

 ---------------------  
 

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ข้ำพเจ้ำ                                สญัชำต ิ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บ้ำนเลขท่ี           ถนน                    ต ำบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั                                              เสยีง ดงันี ้ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 

   หุ้นสำมญั       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั                                                                                    เสียง              
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั       เสียง 
  preferred share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (2) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี   
       Name age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (3) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code , or 

  

(4)  พลอำกำศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ68 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 489  ถนนพระรำม 4  แขวงรองเมือง  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหำนคร  10330 หรือ  
 Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 68 years 
Residing at  No. 489, Rama IV Road, Khwaeng Rongmuang, Khet Pathumwan, Bangkok 10330  , or 

 
 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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  (5)  ศำสตรำจำรย์ ดร.ก ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว  กรุงเทพมหำนคร  10230 
   Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years 
Residing at  No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561  

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 

ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษำยน 2561                         เวลำ 11.00 น. 
on Monday 30 April 2018      at   11.00 a.m. 

ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อำคำรทีพี & ที ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

(4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

       วำระท่ี 1  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 

          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วำระท่ี 2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2560 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company 

for the year 2017  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 วำระท่ี 3              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements for the fiscal year 

ended 31 December 2017 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
          (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 

 

    วำระท่ี 4  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 

Agenda No. 4  Re: To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and omit dividend payment 

for the operating results of the year 2017  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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    วำระท่ี 5  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตใิห้เลือกตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ 
Agenda No. 5  Re: To consider and approve the election of director who retire by rotation 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 

1. นำยสลบิ สงูสว่ำง 
 Mr. Slib  Soongswang 
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

2. นำยอนนัต์ เกตพุิทยำ 
 Mr. Anant  Gatepithaya 
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

 วำระท่ี 6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
Agenda No. 6  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2018 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
(a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 (b)    To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

    วำระท่ี 7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 
Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration 

of the auditors for the year 2018 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

  วำระท่ี 8 เร่ืองพจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 8  Re: To consider other matters (if any)   

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove    Abstain 

 
 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นกำร

ลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a 

shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ือง
ใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ
ประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
Enclosure No. 4 

หนา้ 4 ของจ านวน 6 หนา้ 
Page 4 of 6 

 

44 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 
 
 
กิจกำรใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้

กระท ำเองทกุประกำร 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

หมำยเหต ุ
Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคน
เพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

2. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for. 

3.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 

Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษำยน 2561 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 25 อำคำรทีพี & ที ซอยวิภำวดีรังสิต 19 
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนที่อื่นด้วย                                                                                                     
 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Monday 30 April 2018 at 11.00 a.m. at 

Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, 

Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     

 

 วำระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 
 วำระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วำระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

 วำระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove          Abstain 
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 วำระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                    Approve        Disapprove         Abstain  

 

     วำระที่                                                          เร่ือง    เลือกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

       เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
          Approve        Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                          
       I/We                                            

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี               ถนน                           ต าบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  (Custodian) ให้กบั      
as a Custodian for  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                
being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited                                                                                                                                                          

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสียง ดงันี ้                                                            

holding the total number of                            shares, and having the right to vote equivalent to                                        votes as follows: 

หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                          เสียง  
                          ordinary share of                              shares, having the right to vote equivalent to                                                                    votes, 

หุ้นบริุมสทิธิ                                                                      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสียง                                                                                                                                                                
                       preferred share of                                                           shares, having the right to vote equivalent to                  votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
        Hereby appoint  

   (1) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

   (2) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
        Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code  , or 

(4)  พลอากาศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 489  ถนนพระราม 4  แขวงรองเมือง  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330   หรือ 
 Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 68 years 
Residing at  No. 489, Rama IV Road, Khwaeng Rongmuang, Khet Pathumwan, Bangkok 10330 , or 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230 
 Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years 
Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 

ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561                         เวลา 11.00 น. 
on Monday 30 April 2018      at   11.00 a.m. 

ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุ้นสามญั            หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                                             เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุ้นบริุมสทิธิ              หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                                                    เสียง 
   preferred share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

        วำระท่ี 1  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 

          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วำระท่ี 2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2560 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company 

for the year 2017 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วำระท่ี 3              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements for the fiscal year 

ended 31 December 2017  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วำระท่ี 4  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 

 Agenda No. 4  Re: To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and omit dividend payment 

for the operating results of the year 2017  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วำระท่ี 5  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตใิห้เลือกตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ 
 Agenda No. 5  Re: To consider and approve the election of director who retire by rotation 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

  

1. นายสลบิ สงูสว่าง 
Mr. Slib  Soongswang  

          เหน็ด้วย..............................เสยีง         ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain       votes 

2. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 
Mr. Anant  Gatepithaya  

          เหน็ด้วย..............................เสยีง         ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain       votes 

 

 วำระท่ี 6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
Agenda No. 6  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2018 

      (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b)   To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วำระท่ี 7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 
 Agenda No. 7  Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration 

of the auditors for the year 2018 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

  วำระท่ี 8 เร่ืองพจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 8  Re: To consider other matters (if any)   

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a 

shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน  
 เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 

Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย                                                                                                     
 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Monday 30 April 2018 at 11.00 a.m. at 

Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, 

Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 
     

 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย                                      เสียง   ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
 Approve                                  votes     Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                   เห็นด้วย                                      เสียง    ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                      Approve                                  votes       Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย                                      เสียง   ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                       Approve                                  votes     Disapprove                                       votes      Abstain                                             votes 
 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
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 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
 

     วาระที่                                                          เร่ือง    เลือกตัง้กรรมการ  
        Agenda No.            Re:  Election of director(s)  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  
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การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การลงทะเบียน 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ดงันั้น เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะมาเขา้ประชุมโปรดน าหนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ
ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแลว้ พร้อมเอกสารประกอบท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม
มาดว้ย ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ประชุมเท่านั้น 
 

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายุ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงัน้ี 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายุของ

ผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่
หมดอายุของผูรั้บมอบฉันทะ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ประชุมนั้นมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 
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(ข) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่
หมดอายุของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีนิตบุิคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสาร
ดงัน้ี 
(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายุของ
ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่
หมดอายุของผูรั้บมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
(ก) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1. หรือ 2. 
(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
(1) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) ส าเนาหนังสือยืนยนัว่า Custodian ซ่ึงเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับ

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็น Custodian ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้นั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉันทะมาพร้อมกบัหนังสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ี จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่าน้ัน 

 โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ท่ีไดแ้นบมาพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

 และโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวใหถู้กตอ้ง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในท่ีประชุม 
(ประธานฯ) หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร่วมการประชุม 

 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมได ้และมีความ
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ 
และระบุชื่อ พลอากาศเอกชัยนันท์  ธรรมสุจริต  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ 
ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะและโปรดส่งหนงัสือ
มอบฉันทะดงักล่าวท่ีปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปท่ีบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
เลขานุการบริษทั เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 ประเทศไทย โดยใหถึ้งบริษทัก่อนวันที่ 23 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง ณ 
สถานที่ประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น) ซ่ึงแนบมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้  
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ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุน้มี 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และ ผูรั้บมอบฉนัทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ 
3. ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้(โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.) 
4. เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง (Ballot) 

ส าหรับทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษทัจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทุกราย ณ ขณะท่ีท าการลงทะเบียน ทั้งน้ี ผูท่ี้มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาท่ีการประชุม
ผูถื้อหุน้ไดด้ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีคง
เหลืออยู ่ณ แต่ละขณะ 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุน้โดยส่วนรวม ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ 
ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยืนยนัเจตนาโดยการกา
เคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องท่ีประสงคพ์ร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือข้ึน
และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือน าไปตรวจนับ ทั้ งน้ี ยกเว้นส าหรับการมอบฉันทะซ่ึง
ผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะ
บนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ี

เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  
2. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง 
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ภายหลงัจากท่ีประธานฯ ไดป้ระกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลงแลว้ 
บริษทัจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 

 
 

พลอากาศเอกชัยนันท์  ธรรมสุจริต 
ต าแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   
อาย ุ 68 ปี 
ท่ีอยู ่ 489 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ
การประชุมคร้ังน้ี 

มี ส่ วนได้ เ สี ย ในว า ร ะ ท่ี  6 เ ร่ื อ ง 
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร ก า ห น ด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
ต าแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 46 ปี 
ท่ีอยู ่ 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขต

ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230 
การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ
การประชุมคร้ังน้ี 

มี ส่ วนได้ เ สี ย ในว า ร ะ ท่ี  6 เ ร่ื อ ง 
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร ก า ห น ด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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ข้อบังคับของบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

                การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี
ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้
ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

                ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี
นายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 
25 คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถ้ือหุ้นและ
ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

                ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
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การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง
ครบองคป์ระชุม 

                ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
มิไดม้าเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้กใ็หท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุม
เป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
                (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด     
              (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
                      (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ
บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือ
การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั              

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 32. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
                (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของ
บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                (2)   พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
                (4)   เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
                (5)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน             

(6)   กิจการอ่ืนๆ 
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สถานทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  
ห้องประชุม  ชั้น  25 อาคารท ีพ ี & ที เลขที ่ 1 ซอยว ิภาวดีรังสิต  19 แขวงจตุจ ักร  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  

รถประจ าทางทีผ่่าน: สาย 29, 52, 134 และ 510 
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