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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น  25 อาคารทีพี & ที ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
นายสลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ
บริษทัแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสลิบ สูงสวา่ง   ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท ์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง /  

3. พลอากาศเอกชยันนัท ์ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
     และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

4. นายก าพล ปัญญาโกเมศ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 
     ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

5. พลอากาศเอกสุรศกัด์ิ มีมณี  กรรมการ / กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นางพนาลี นรจิตต ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นายวาสิทธ์ิ พณิชวรพงศา รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท์ บริษทั กดุัน่ แอนดพ์าร์ทเนอร์ จ ากดั 
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จากนั้น เลขานุการบริษทัซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 

 

2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง 
โดยวาระท่ี 1 เป็นวาระเพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ และวาระท่ี 3 ถึง 7 เป็นวาระ
เพ่ืออนุมติั ดงัน้ี 
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  
ข. วาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ค. วาระท่ี 8 เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอ

ความเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั หากผูถื้อหุ้นจะขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 
หรือเท่ากบั 196,656,253 หุน้  

 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน ส่วนผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้กาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนในช่องท่ีประสงค์ 
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือข้ึน และส่งมอบให้แก่เจา้หน้าท่ีของบริษทั เพ่ือน าไป
ตรวจนับ รวมทั้งบตัรเสีย ทั้งน้ี ยกเวน้ส าหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการ
ลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียง
ดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ทั้งน้ี บริษทัจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยบริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 

ส าหรับบตัรลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และ
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บตัรเสีย โดยบริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียก่อน 
เพื ่อตรวจนบัคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ส่วนบตัร
ลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะท่ีเห็นด้วย บริษทัจะเก็บหลงัจากปิดการประชุม 
โดยขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจาก
หอ้งประชุม 

4. หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบวาระ
ในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากผูถื้อหุ้นมีข้อซักถาม หรือ
ตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ขอใหส้อบถาม
ภายหลงัการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จส้ินแลว้ โดยขอใหผู้ถื้อหุน้บอกช่ือและนามสกุล 
และเข้าประชุมในฐานะผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือการบนัทึกการประชุม 

จากนั้ น ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู ้ถือหุ้นเข ้า ร่วมประชุมด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 53 คน ถือหุ้นรวมกนัไดท้ั้งหมด 318,212,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
53.9372 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ซ่ึงก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และแจง้ว่าในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั 
Quid Lap จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน และขอใหท่ี้ปรึกษากฎหมายของบริษทั คือ บริษทั กุดัน่ 
แอนดพ์าร์ทเนอร์ จ ากดั โดยนายเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ผลการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษ ัท 
และส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุม  เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 จากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูเ้สนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนา
รายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุม ไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

ที่ประชุมพจิารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 322,974,241  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 2.   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของ บริษทัประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือการปฏิบติังานอยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต และ
ป้องกนัไม่ให้เกิดการกระท าผิด และบริษทัก็ไดมี้การติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปีท่ี
ผ่านมา ไม่มีผูร้้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ส่วนการเขา้ร่วมโครงการ CAC นั้น ทางบริษทัก าลงั
อยู่ระหว่างการพิจารณา ในส่วนของรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560  ประธานฯ 
ไดม้อบหมายให้ นางพนาลี นรจิตต์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูเ้สนอรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม โดยนางพนาลี นรจิตต์ ไดเ้สนอรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 ให้ท่ีประชุมรับทราบ  โดย
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี
แลว้ ซ่ึงสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รายได้จากรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากบริหารจัดการ รายได้จากการขาย รายได้อ่ืน

88.07%

8.70%

9.80%

0.41%

หน่วย : ลา้นบาท 
ฐานะการเงิน / ผลการด าเนินงาน ปี 2560 

 
ปี 2559 

สินทรัพยร์วม 564.74 468.38 
หน้ีสินรวม 358.80 397.85 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 202.01 67.72 
รายไดร้วม 254.75 414.73 
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี -58.58 -124.72 
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ -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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

รายได้รวม 

2560 2559 

89.94% 

0.95% 

254.75 

2.13% 

414.73 
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จากนั้นผูด้  าเนินการประชุม ไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่  

นายพรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถาม ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ในปีถดัไป บริษทัไม่มีงาน ไม่มี Backlog ใช่หรือไม่ 
2. อยากทราบถึงระบบบ าบดัน ้าเสียของงานท่ีพม่า ณ เวลาน้ี Operating Cost เป็นอย่างไร และถา้

บริษทัเพ่ิม เพ่ิมปริมาณน ้าเสียเขา้มาเป็นอย่างไรบา้ง ท าให้ Operating Cost สูงท่ีเท่าไหร่ 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซักถามในวาระน้ี ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า 

1. ในปีน้ีบริษทัมี Backlog ที่ 200 กว่าลา้นบาท และก็จะมีงานที่อยู ่ระหว่างขั้นตอนเร่ิมการ
ประมูล ในปีท่ีแลว้ท่ีบริษทัไม่มีงานเพิ่มข้ึนเน่ืองจากงานราชการมีงานนอ้ย และขอ้จ ากดัจาก
ทางสถาบนัการเงินในการปล่อยสินเช่ือให้แก่บริษทั ในปีน้ีหลงัจากท่ีมีการเพ่ิมทุนและมีผูถื้อ
หุ้นรายใหม่เขา้มา ทางสถาบนัการเงินก็จะมีการปล่อยสินเช่ือเขา้มาเพื่อท่ีบริษทัจะสามารถ
ประมูลงานต่อไปได ้และในปีน้ีจะไม่มีงานเพียงเท่าน้ี หลงัจากน้ีบริษทัก็จะเขา้ประมูลงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเต็มท่ี ซ่ึงก็จะท าให้บริษทัมีงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. งานท่ีพม่าเป็นงานสัมปทานท่ีบริษทัก าลงัด าเนินการอยู่ ถา้ปริมาณน ้าเสียเพ่ิม Operating Cost 
จะเพ่ิมหรือไม่นั้น Operating Cost ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัปริมาณน ้าเสียท่ีเพ่ิม เน่ืองจาก Operating 
Cost จะคิดต่อหน่วยของน ้า ถา้ปริมาณของน ้าเสียเพิ่มข้ึนค่าใชจ่้ายต่อหน่วยก็จะยงัคงท่ีอยู่ ซ่ึง
จะท าให้บริษทัมีรายไดม้ากข้ึน เพราะบริษทัให้บริการต่อหน่วยของน ้า 

นายศุภเลิศ รุ้งรุ่งอรุณ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่าโครงการในอนาคตจากน้ีไป
ทางบริษทัจะท าอย่างไรเพ่ือไม่ให้มีความเส่ียง และจะเพ่ิมรายไดใ้ห้กบับริษทัอย่างไรไดบ้า้ง 

ประธานฯ เป็นผูต้อบข ้อซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปได ้ว่า  ในปีที่แล ้วบริษทัไม่ได ้งานใหม่
เพราะว่าสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเช่ือ หลงัจากท่ีบริษทัเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ทางสถาบนั
การเงินก็จะสนับสนุนในการประมูลงาน บริษทัก็จะคัดเลือกงานของภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
ไม่มีปัญหาในเร่ืองการช าระเงินและเป็นงานท่ีบริษัทมีความถนัด ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงิน
ค่าจ้างก็จะไม่มี 

 เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุม
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบญัชีก าไร
ขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ต่อท่ีประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมได้
ช้ีแจงรายละเอียดของงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ที่ประชุมพจิารณาแล้วและมมีตอินุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 323,023,727  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 100,514  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัการไม่จัดสรรก าไร
สุทธิ เ พื่อ เ ป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่าย เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น 
ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมีการ
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เปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต โดยให้อ  านาจ
คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
จะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แลว้ให้รายงาน
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรก็ดี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 58,361,455 บาท ท าให้บริษทัไม่สามารถจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และบริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 323,023,727  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9689 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 100,514  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0311 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมตัใิห้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญนายสลิบ  สูงสว่าง ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีออกจากห้องประชุม
ตั้งแต่เร่ิมประชุมวาระน้ี และไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า 
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล ้ที่ สุดก ับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
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ต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดร้ับเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง วนัที่เร่ิมเป็น
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดในปี 2560 

1. นายสลิบ สูงสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

15 ธ.ค. 54 13 คร้ังจาก 13 คร้ัง 

2. นายอนนัต ์เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการอิสระ 

15 ธ.ค. 54 13 คร้ังจาก 13 คร้ัง 

ดงันั้น จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม จ านวน 2 ท่าน คือ 
1. นายสลบิ สูงสว่าง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายอนันต์ เกตุพทิยา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็น
กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฏตามประวติัของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และนิยาม
กรรมการอิสระซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 
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จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัใหเ้ลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ คือ นายสลิบ สูงสวา่ง และนายอนนัต ์เกตุ
พิทยา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่ง อื่นๆ 
ตามเดิม และขอให้ผู ้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเห็นดว้ยส่งบตัรลงคะแนนภายหลงัจากปิดการ
ประชุม 

ที่ประชุมพจิารณาแล้วและมีมตอินุมตัิให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอกีวาระหนึ่งและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดมิตามที่เสนอ 
โดยลงมตเิลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

นายสลิบ สูงสว่าง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั อกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
เห็นด้วย จ านวน  323,124,241 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
คะแนนเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

นายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ
บริหารความเส่ียง / กรรมการอสิระของบริษัท อกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
เห็นด้วย จ านวน  323,124,241 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
คะแนนเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 6. อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ต่อท่ีประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลงานของบริษทัในภาพรวม โดย
ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เท่ากบั ปี 2560 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  

 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 

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 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

พร้อมกันน้ี เสนอให้มีการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผูมี้อ  านาจในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละราย
จะไดรั้บ 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เท่ากบัปี 2560 และการมอบอ านาจ
ดงักล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เท่ากับปี 2560
และการมอบอ านาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 323,124,241  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

วาระที่ 7. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ต่อท่ีประชุม โดยผูด้  าเนินการ
ประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชีแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอส พี 
ออดิท จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
รายช่ือดงัต่อไปน้ี 

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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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนแทนได ้(บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่
ปี 2552) โดยทั้ง 5 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
1,742,000 บาท ซ่ึงบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2552 และมีการเวน้วรรค
การเป็นผูส้อบบญัชี โดยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่เกิน 5 ปี โดยขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ือง
ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ปรากฏตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
 

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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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่  

นายพรชยั ธรณธรรม ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่าทางกรรมการตรวจสอบได้
มีการต่อรองราคากบับริษทัผูส้อบบญัชีหรือไม่ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ทางบริษทัได้มีการต่อรองราคากับทางบริษทัผู ้สอบ
บ ัญชี เต ็ม ที่แล ว้  เ นื่อ งจากทางบริษ ทัผู ส้อบบ ัญชีจะต ้อ ง เดินทางไปตรวจสอบบ ัญชี ท่ี
ต่างประเทศ อีกทั้ งเน้ืองานท่ีมากข้ึนจากปีท่ีแลว้ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจึงเพิ่มข้ึน และทาง
บริษทัผูส้อบบัญชีมีทั้ งส่วนที่ เพิ่มและส่วนที่ลดเป็นไปตามขอบเขตของงานที่เพิ่มข้ึนและ
ลดลง  

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ในส่วนของบริษทั
ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) มีค่าสอบบญัชีประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 
เพ่ิมข้ึน ทั้งท่ีบริษทัฯ ไม่มีก าไร ท าไมค่าสอบบญัชีถึงเพ่ิมข้ึน 

นางพนาลี นรจิตต ์ ผู อ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว ่า  ตามที่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบได ้ช้ี แจงไปแลว้นั้น  ทางบริษทัผู ส้อบบ ัญชีมีความจ า เ ป็นจะต ้อง เดินทางไป
ต่างประเทศเพื่อตรวจสอบบัญชีของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ในส่วนของการจ ัดท างบ
การเงินรวม ซ่ึงในปีน้ีคาดว่าจะมีปริมาณงานมากกว่าปีท่ีแลว้ ในส่วนของการตรวจสอบงาน
ก่อสร้างท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ ซ่ึงจะเร่ิมใช้งานและสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อยในปีถดัไป 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 323,023,727  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9689 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 100,514  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0311 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั  

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 13.30 น.  

หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ารประชุมคร้ัง
น้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 82 คน ถือหุน้รวมกนัได้
ทั้งหมด 323,124,241 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 54.7697 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

 
     

 
(นายสลิบ สูงสวา่ง) 
ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 
รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

  
  

 
 

 
(นายสลิบ สูงสวา่ง) (นายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท)์ 

กรรมการ กรรมการ 


