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 11 เมษายน 2562 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้    
 บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 2.  ส าหรับวาระท่ี 2. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

3.  ส าหรับวาระท่ี 3. และ 4.   รายงานประจ าปี 2561 
4. ส าหรับวาระท่ี 6. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ 
5.  ส าหรับวาระท่ี 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
6. ส าหรับวาระท่ี 9. รายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ 

7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
8. การลงทะเบียน เอกสารท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 
9. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน 
10. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
11. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรท่ีจะจดัให้มีการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที เลขท่ี 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  10900 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

ทั้งน้ี เน่ืองจากเร่ืองท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 9 ถึงวาระท่ี 13 ถือเป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น หากวาระ
ใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นไปแลว้ก่อน
หนา้น้ีเป็นอนัยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก 
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วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2561 ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 1 
ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

การลงมติ  มติรับรองในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่2. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2561 ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 2 
ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

การลงมติ  มติรับรองในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปีตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที ่4. พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้จึงไดเ้สนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาเพื่อท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยส าเนางบ
ดุลและบญัชีก าไรขาดทุนดงักล่าวมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  
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สรุปสาระส าคญัของงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน(งบการเงินรวม) ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2561 ปี 2560 
สินทรัพยร์วม 1,343.93 564.75 
หน้ีสินรวม 900.16 358.80 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 251.63 202.00 
รายไดร้วม 184.36 254.75 
ก าไรสุทธิ -243.50 -59.81 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) -0.36 -0.15 
อตัราก าไรสุทธิ (%) -132.07 -23.48 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.37 0.52 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3.58 1.78 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทัแลว้ 

การลงมติ  มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่5. พจิารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลงั
การหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุน
ส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลง
สภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของ
บริษทัเป็นผูพ้ิจารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อ
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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อยา่งไรก็ดี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั
มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 244,925,269.06 บาท ท าให้บริษทัไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และบริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการไม่
จดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561  

การลงมติ  มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่6. พจิารณาอนุมัตใิห้เลือกตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุก
คร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั
จดทะเบียนบริษทันั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู ่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ก็ได้” ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1. พลอากาศเอกชยันนัท ์ธรรมสุจริต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /  กรรมการอิสระ  

ความเห็นคณะกรรมการ  ตามท่ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพื่อเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม จ านวน 2 
ท่าน คือ 

1. พลอากาศเอกชยันนัท ์ธรรมสุจริต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
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2. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /  กรรมการอิสระ  

ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่า มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ าก ัด พระราชบญัญตัิหล ักทรัพยแ์ละตลาดหล ักทรัพย ์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้ง และบุคคลไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 ที่ได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

การลงมติ  มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่7. พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลงานของบริษทัใน
ภาพรวม โดยให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ จึง
ขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ปี 2562 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2561 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ และ กรรมการบริษทั 30,000  บาท/เดือน 30,000  บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริษทั 

30,000  บาท/เดือน 30,000  บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษทั 20,000  บาท/ท่าน/เดือน 20,000  บาท/ท่าน/เดือน 
กรรมการบริษทั 15,000  บาท/ท่าน/เดือน 15,000 บาท/ท่าน/เดือน 

2. เบีย้ประชุม (เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหารเท่าน้ัน) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

10,000  บาท/คร้ัง 10,000  บาท/คร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000  บาท/คร้ัง 10,000  บาท/คร้ัง 
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 ปี 2562 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2561 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7,500  บาท/คร้ัง 5,000  บาท/คร้ัง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 7,500  บาท/คร้ัง 5,000  บาท/คร้ัง 

3. ค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัส พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ก า ร
ด า เนินงาน โดยจะจ่าย
ให้กับกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารเท่านั้น 

พิ จ า รณ า จ า ก ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน โดยจะจ่าย
ให้กับกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารเท่านั้น 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

พร้อมกันน้ี เสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะไดรั้บ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และการมอบอ านาจ  โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีเสนอใน
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลขา้งตน้  

การลงมติ  มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่8. พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีแล้วจึงได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาเพื่อท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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  และ/หรือ 
6. นางสาวอุมาพร วงศม์าศา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4810 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนแทนได ้โดยทั้ง 6 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 3,130,000 บาท ซ่ึงบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2552 และมีการเวน้
วรรคการเป็นผูส้อบบญัชี โดยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่เกิน 5 ปี 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

ค่าธรรมเนียม ปี 2562 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2561 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน)   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 790,000 780,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 810,000 750,000 
ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัว่ไปของ IT 70,000 52,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 1,670,000 1,582,000 

กจิการรร่วมค้า ไฮโดรเทค็-ชัยสฤษดิ์   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 30,000 40,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 60,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 60,000 100,000 

บริษทั ไฮโดรเทค็ ยูทลิติี ้จ ากดั   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 30,000 30,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 30,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 60,000 60,000 

กจิการร่วมค้า สหไฮโดร   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 240,000 60,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 240,000 200,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 
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ค่าธรรมเนียม ปี 2562 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2561 

รวม 480,000 260,000 

บริษทั เอสยูท ีโกลบอล จ ากดั   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 500,000 1,000,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 300,000 - 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 800,000 1,000,000 

บริษทั เอสยูท ีไฮโดร จ ากดั   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 30,000 60,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 - 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 60,000 60,000 

รวมทั้งส้ิน 3,130,000 3,062,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,130,000 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  และ/หรือ 
6. นางสาวอุมาพร วงศม์าศา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4810 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนแทนได ้

การลงมติ  มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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เน่ืองจากในวาระท่ี 9 ถึงวาระท่ี 13 ถือเป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึง
ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ จะถือวา่วาระอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ไปแลว้ก่อนหนา้
น้ีเป็นอนัยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก ซ่ึงจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2562 พิจารณาอนุมติั เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุน ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้นการพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ 
ดงักล่าวจะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติั จะถือว่าเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรั้บการอนุมติัเป็นอนัยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

วาระที่ 9. พจิารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบียน และ อนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 ได้
มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 412,108,599 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและมีเงินทุนเพียงพอใน
การขยายกิจการในอนาคต ซ่ึงการขออนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามวาระน้ี บริษทัฯ ไม่ไดต้ดัหุ้น
สามญัจดทะเบียนท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 แต่เพื่อการด าเนินการจดัสรรดงัต่อไปน้ี 

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 313,987,504 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 313,987,504 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท แบ่งเป็น 

1.1. เพิ่มทุนจ านวน 235,490,628 บาท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) 

1.2. เพิ่มทุนจ านวน 78,496,876 บาท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 78,496,876 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 

 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ทั้ง 2 กรณีนั้นจะมีสัดส่วนการออกและเสนอขายไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทั หรือ จ านวนรวม 235,490,628 บาท และออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่
เกิน 235,490,628 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 



  

 

 

 

 

10 
 

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 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 
ทะเบียนเลขที่  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

2. เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (HYDRO-W1) ซ่ึง
จดัสรรใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Warrant RO) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวน 98,121,095 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท  

ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และเอกสารสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัสรรให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 - 6) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จะช่วย
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษทัฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดงักล่าวเพิ่ม
ความคล่องตวัและทางเลือกในการระดมทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษทัฯ ในอนาคต ทั้งน้ี เม่ือ
พิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จากการเพิ่มทุนแลว้ 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดงักล่าวมีความจ าเป็นและเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 412,108,599 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

การลงมต ิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่10. พจิารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ตามท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจาณาอนุมติัในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั 
โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 1,382,392,049 บาท  
 แบ่งออกเป็น : 1,382,392,049 หุน้  
 มูลค่าหุน้ละ : 1.00 บาท  
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 1,382,392,049 หุน้  
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และให้มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่11. พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนจากการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ของบริษัทฯ จ านวน 313,987,504 หุ้น 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 ได้
มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 313,987,504 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 313,987,504 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO) 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 78,496,876 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ทั้งน้ี ราคาท่ีจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ตอ้ง
ไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 
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เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 
2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดท่ีใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคายติุธรรม
ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 

อยา่งไรกต็าม เม่ือมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) แลว้ ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ี
เพิ่มตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทุน ซ่ึง
เป็นจ านวนไม่เกิน 235,490,628 บาท โดยหากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนโดยวิธี 2) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement: PP) ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพิ่มตอ้งไม่เกินกวา่  ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ีท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทุน ซ่ึงเป็นจ านวนไม่เกิน 78,496,876 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 12. พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) ของบริษัทฯ ได้แก่ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
คร้ังที่ 1 (HYDRO-W1) 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 ได้
มีมติใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Warrant RO) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้นสามญั เวน้แต่จะมีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ ทั้งน้ี ราคาการใชสิ้ทธิจะไม่ต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั โดยจะก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขาย Warrant RO (Record Date) วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และเอกสารสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 - 6) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมฉบบัน้ี 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Warrant RO) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 13. พจิารณาอนุมัติการมอบอ านาจ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 970,283,450 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 412,108,599 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบั 1) เง่ือนไขของการเพิ่มทุนจดทะเบียน (การยืน่ขอจด
ทะเบียนต่างๆ เพื่อการดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนต่างๆ)และ 2) การจดัสรร
หลกัทรัพย ์การก าหนดเง่ือนไข หรือ เปล่ียนแปลง การออกใบแสดงส าคญัสิทธิของบริษทัฯ ตามท่ีได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 14. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษทัจะ
เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณา
แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้โดยตอ้งมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดงักล่าวก่อนเขา้
ร่วมประชุม  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงตาม ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดบัที ่7 ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ี
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จะเขา้ร่วมประชุมตอ้งน าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 
8 และส่งมอบใหแ้ก่ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร่วม
ประชุม 

ในการน้ี ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ  
พลอากาศเอกสุรศกัด์ิ  มีมณี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการอิสระ 
เป็นผูรั้บมอบฉันทะและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวท่ีปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมเอกสาร
ประกอบไปท่ีบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เลขานุการบริษทั เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดี
รังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยให้ถึงบริษทัก่อนวนัที่ 22 เมษายน 
2562 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง ณ สถานท่ีประชุม ซ่ึงรายละเอียดและประวติัของกรรมการ
อิสระดงักล่าวปรากฏอยูใ่นขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอให้ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วม
ประชุมแทน ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่9 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น กรุณาศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารท่ี
จะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 รวมทั้งขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
และ 10 หากท่านมีขอ้สงสัย หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท่ี้เลขานุการบริษทั โทร 0-2936-
1661-2 ในวนัและเวลาท าการ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

 

    
(นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา) 

กรรมการ  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
  

 

 

 

 

19 
 

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) 

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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ก าไรสุทธิ 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
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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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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์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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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

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 ัญ ชี ท่ี
ต่างประเทศ อีกทั้ งเน้ืองานท่ีมากข้ึนจากปีท่ีแลว้ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจึงเพิ่มข้ึน และทาง
บริษทัผูส้อบบัญชีมีทั้ งส่วนที่ เพิ่มและส่วนที่ลดเป็นไปตามขอบเขตของงานที่เพิ่มข้ึนและ
ลดลง  

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได ้สอบถามว่า 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 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 
 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

องค์ประชุม 

ณ เวลา 14.00 น มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน  45 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 72 ราย 
รวมทั้ง สิ ้น  112 ราย  รวม เ ป็นจ านวนหุ ้นทั้ง สิ ้น  323,482,310 หุ ้น  จ ากจ านวนหุ ้นทั้งหมดของ 
บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 323,482,310 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 54.8304 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวว้า่จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสลิบ สูงสวา่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2. นายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท ์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. พลอากาศเอกชยันนัท ์ธรรมสุจริต กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

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

คณะผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นางพนาลี นรจิตต ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ท่ีปรึกษาทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

(1)  นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ วาณิชธนกิจ 

(2)  นางสาวจิรักษา รัชตะวรรณ เจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุส วาณิชธนกิจ 

(3)  นายวศิรุต วนัทาศิลป์ ผูจ้ดัการ วาณิชธนกิจ 

2. ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

(1)  นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์ ทนายความหุน้ส่วน 

(2)  นางสาวพลูสุข พรพฒันนางกรู ทนายความ 

(3)  นางสาวสุภทัรา คีรินทร์สกนุา ทนายความ 

3. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั 

(1)  นายวรวสัส์ วสัสานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

(2)  นายภาวสิ พกุกะณะสุต ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

เร่ิมการประชุม 

คุณนันทนัช สูงสว่าง ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 และไดช้ี้แจงให้
ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัฯ และเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่
โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

• ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ 
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตนของผูถื้อหุน้และเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

• การลงคะแนนเสียง ส าหรับทุกวาระ ขอให้ท่านท าเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น ในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษทัฯ 
จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะท่ี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้
เจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูท่ี้ไม่ส่งบตัรลงคะแนน บริษทัฯ จะถือวา่เป็นการลง
มติเห็นดว้ย 

• การนบัผลคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
วาระนั้นๆ 

ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ (บตัรเสีย) 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผูอ่ื้นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู ้
ถือหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบ
ฉนัทะ 

กรณีผู้ถือหุ้นทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุน้ตา่งประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 31 (1) ก าหนดวา่ “ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึง
เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดงันั้น ในการพิจารณาวาระท่ี 5-6 และ 8 นั้น ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุ้น รวมถึงนบับตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง
เท่านั้น โดยในกรณีผูถื้อหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นับการออกเสียง
ดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาวาระท่ี 1-4 และ 7 ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระท่ี 4 จะตอ้งไม่มีผู ้
ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคดัคา้น การพิจารณาวา่เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนบัทั้งคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็น
ดว้ย” และ “งดออกเสียง” ของผูถื้อหุน้รวมถึงนบับตัรเสีย เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง  

5. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของ
ท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนับคะแนนในคร้ังนี ้บริษทัจดัการมีตวัแทนจากบริษทั กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั ท่ีปรึกษา
กฎหมาย คือ คุณสุภทัรา คีรินทร์สกุนา เป็นพยานในการนับคะแนน และมีบริษทั ควิดแลบ จ ากดั เป็น
ผูด้  าเนินการนบัคะแนนเสียงในคร้ังน้ี 

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

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ของบริษทั และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ ้น คร้ังที่ 
1/2560 ของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

เร่ืองที่จะพิจารณาในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระ
หนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว
ก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก  
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ในการนี้ บริษัทฯ จะน าเสนอและช้ีแจงต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 ต่อเน่ืองกัน และ
เม่ือช้ีแจงวาระที่ 1 ถึง 4 เสร็จส้ิน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามในคราวเดียว และ
ให้ออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 ในคราวเดียวภายหลังการช้ีแจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้น
สอบถามเสร็จส้ิน 

วาระที ่1. พจิารณาอนุมตักิารซ้ือและรับโอนกจิการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกจิการทั้งหมดของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2561 ไดมี้มติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด
ตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัฯ กบั บริษทัจ ากดัท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ ช่ือ บริษทั เอสยูที โฮลด้ิง 
จ ากดั (“SUTGH”) ซ่ึงคาดวา่จะจดัตั้งแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยจะมีผูถื้อหุน้ จ านวน 3 ราย 
ไดแ้ก่ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวตัร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีกระท าการ
ร่วมกนั (Concert Party) (“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH”) ซ่ึงจะถือหุน้ใน SUTGH จ านวน 132,000 หุน้ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTGH โดย ณ วนัโอนกิจการ 
SUTGH จะถือหุ้น ใน บริษทั เอสยทีู โกลบอล จ ากดั (“SUTG”) จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG ท่ี
ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผูรั้บเหมาเชิงด าเนินการและ
บ ารุงรักษา และการใหค้  าปรึกษาโครงการจดัการขยะเชิงวศิวกรรม (“แผนการโอนกจิการทั้งหมด”) 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองด้วยธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมท่ีบริษัทฯ ไม่เคยท ามาก่อน  
แต่บริษทัฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเขา้ท าธุรกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ประธานฯ จึงขอช้ีแจงเหตุผล ท่ีมาและประโยชน์ส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมในคร้ังน้ี 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายภาคส่วนของธุรกิจในดา้นการรับเหมาการจดัการขยะ ซ่ึงส่ิงท่ีบริษทัฯ 
จะไดรั้บจากธุรกรรมในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

1.) การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

2.) การสนบัสนุนฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

3.) การใชบุ้คลากรร่วมกนัและพนัธมิตรกบัเหล่านกัวจิยั 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

SUTG มีธุรกิจหลกัคลา้ยคลึงกบับริษทัฯ คือใหบ้ริการในแง่ของการเป็นผูรั้บเหมา (EPC) และ ผูรั้บเหมา
เชิงด าเนินการเช่นเดียวกนั (O&M) แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในเร่ืองการบริหารจดัการขยะ SUTG 
เป็นบริษทัท่ี ก่อตั้งโดยกลุ่มนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีมีช่ือเสียงดา้นการวจิยัและพฒันา
ทางดา้นวศิวกรรม SUTG มีความเช่ียวชาญในระบบการจดัการขยะ ระบบจดัการดงักล่าวไดข้ึ้นทะเบียน
ในบญัชีนวตักรรมไทยกบัส านกังบประมาณ 

ทั้งน้ี ประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบับญัชีนวตักรรม ดงัน้ี 

บญัชีนวตักรรมไทย คือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ท่ีพฒันาข้ึนจากกระบวนการวิจยั พฒันา หรือการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือบริการเดิมดว้ยองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยโดย
คนไทยมีส่วนร่วม ซ่ึงอาจเป็นผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ก็ได ้อนัเป็น
มาตรการท่ีรัฐบาลตอ้งการเพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยในการน าผลงานวิจยั พฒันา
และนวตักรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริม
ผลงานวจิยัและพฒันานวตักรรมของไทยใหส้ามารถผลิตสู่เชิงพาณิชยอ์ยา่งมีมาตรฐาน 

นวตักรรมของ SUTG คือระบบการจดัการขยะท่ีปัจจุบนัได้รับการข้ึนทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทย 
เพียงรายเดียว  

สิทธิประโยชน์ของบญัชีนวตักรรม 

SUTG ได้รับประโยชน์จากการข้ึนทะเบียนในบัญชีนวตักรรมไทยจากปี 2559 - 2566 โดยท่ีส่วน
ราชการสามารถจดัซ้ือจดัจา้งจากผูป้ระกอบการท่ีมีรายช่ือตามบญัชีนวตักรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษ
ตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุท่ีหน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบติั  

2. การสนบัสนุนฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ยงัประสบปัญหาขาดทุน แมว้่าจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนมาไม่นาน บริษทัฯเช่ือว่าการน าผล
ประกอบการของ SUTG มาจะมาช่วยสนบัสนุนฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ในฐานะการเป็นบริษทั
ยอ่ย เม่ือพิจารณาถึงผลประกอบการของ SUTG แลว้จะเห็นไดว้า่ SUTG เป็นบริษทัท่ีมีความสามารถใน
การท าก าไรท่ีค่อนขา้งสูง โดยผลงานในอดีตท่ีผา่นมา SUTG สามารถสร้างรายไดปี้ละกวา่ 300,000,000 
บาท  
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3. การใชบุ้คลากรร่วมกนัและพนัธมิตรกบัเหล่านกัวจิยั 

แมว้า่บริษทัฯ เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีบุคลากร และผลงานอยา่งยาวนาน แต่บริษทัฯ เล็งเห็นวา่ควร
ขยายธุรกิจใหม่ เพ่ือช่วยพฒันาผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยท่ี SUTG มีสิทธิบตัร เทคโนโลย ีและ
มีรายการรอรับรู้รายได้ (Potential Backlog) อยู่เป็นจ านวนมาก บริษทัฯ จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการ
เขา้ซ้ือ SUTG โดย องคค์วามรู้ (Know how) ต่างๆ ของ SUTG เป็นท่ีน่าสนใจและไม่เหมือนใครซ่ึงจะ
ท าใหบ้ริษทัฯ เป็นผูรั้บเหมาชั้นน าต่อไป รวมถึงการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด และการไดเ้ป็นพนัมิตร 
กบั SUTG จะไดที้มนกัวจิยัท่ีเขา้มาวจิยัและพฒันาต่อยอดพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของ 
SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสิทธิ หนา้ท่ี ภาระขอ้ผูกพนัต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ท่ี SUTGH มี หรือ
พึงมี ณ วนัโอนกิจการ ซ่ึงไดแ้ก่หุ้นทั้งหมดใน SUTG ท่ี ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะถือจ านวน 132,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย SUTGH หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.00 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG (“ธุรกรรมการรับโอนกจิการทั้งหมด”) 

ในการน้ี บริษทัฯ จะเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดโดย 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) 
และ 

(2) ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (รายละเอียดของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่
และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแลว้
(“ธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in 
Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 460,000,000 บาท (ธุรกรรมการจดัสรรหุน้และธุรกรรมการจดัสรรหุน้กูแ้ปลง
สภาพ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์”) (ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการ
จดัสรรหลกัทรัพย ์รวมเรียกวา่ “ธุรกรรมการรับโอนกจิการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย์”) 

อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบั
ก่อน ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาโอนกิจการทั้งหมด ระหวา่งบริษทัฯ และ SUTGH (“สัญญาโอนกจิการทั้งหมด”) 
รวมถึงขอ้ตกลงและสัญญาอ่ืน ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยใน
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เบ้ืองตน้คาดวา่ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพยจ์ะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั  

โดยเง่ือนไขบังคับก่อนมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  
เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้ งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือ 
เชิญประชุมแลว้ 

ในการน้ี จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร คนใดคนหน่ึง หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้ งหมด และเป็นผูแ้ทน
คณะกรรมการบริษทัในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขในสัญญาดงักล่าวเพ่ิมเติมหากเล็งเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯและผูถื้อหุน้ แลว้แต่สมควร 

ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH 
จะตอ้งจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH 
โดยวนัส้ินสุดรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยเหตุน้ี ภายหลงัการจดทะเบียนเลิก
บริษัทฯ ผู ้ช าระบัญชีของ SUTGH จึงต้องโอนทรัพย์สินทั้ งหมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ SUTGH 
ซ่ึงรวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ท่ีไดม้าจากธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย ์
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด คืนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วน 
การถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ของ SUTGH ถืออยูเ่พ่ือใหก้ารช าระบญัชีเสร็จส้ิน 

ทั้งน้ี การเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าวถือเป็นรายการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทั
อ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535  
(และท่ีไดมี้การแก้ไขเพ่ิมเติม) ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 
การรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากน้ี การรับโอนกิจการทั้ งหมดมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซ่ึงเม่ือพิจารณาขนาดรายการดงักล่าวดว้ย
วิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี
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ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตรวจสอบแลว้นั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่า
เท่ากบัร้อยละ 90.9 เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ประเภทท่ี 1 (มูลค่าเท่ากบัร้อยละ 
50 หรือสูงกว่า แต่ต  ่ากว่าร้อยละ 100) ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศ
การเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
เพ่ืออนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว  

นอกจากน้ี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551  
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมกรรมการจดัสรรหุ้นและ
ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพกับ SUTGH และการด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้ งหมด 
SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ (ภายหลงัการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ แต่ก่อนมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) และ 
SUTGH จะถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 265,000 หน่วย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้
สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) อีกทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิ
เสนอช่ือบุคคล จ านวน 1 ท่าน เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ SUTGH จึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงของบริษทัฯ โดยขนาดรายการน้ีมีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ซ่ึงสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงบริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และเปิดเผย
สารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว รวมถึงแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็น
เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ าส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัฯ และ
อนุมติัให้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คนใดคนหน่ึง หรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือ ผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการลง
นามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูแ้ทนของคณะกรรมการบริษทัในการ
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

เจรจาต่อรองเง่ือนไขในสัญญาดงักล่าวเพ่ิมเติมหากเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิม 10 ราย รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมในวาระน้ีทั้ งส้ินจ านวน  
127 ราย 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 
380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อใชช้ าระเป็น
ค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ SUTGH ซ่ึงผูถื้อหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 รายนั้น เป็น
บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (Concert Party) โดย ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะน าหุ้นทั้งหมดใน SUTG ท่ี 
SUTGH จะถือจ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG มาช าระเป็นค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นกู้แปลง
สภาพของบริษทัฯ ท่ี SUTGH ไดรั้บจดัสรร แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
380,314,690 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงระบุ
ในวาระท่ี  2 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 970,283,450 บาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นสองแสนแปดหม่ืนสามพนัส่ี
ร้อยหา้สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 970,283,450 หุน้ (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นสองแสนแปดหม่ืนสามพนัส่ี
ร้อยหา้สิบหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 970,283,450 หุน้ (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นสองแสนแปดหม่ืนสามพนัส่ี
ร้อยหา้สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- - 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2561 ไดมี้มติใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ าก ัด (Private 
Placement) 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ตามการอนุมัติเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียว
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจน และ  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีมูลค่าการเสนอขาย จ านวน 
265,000,000 บาท ท่ีราคา 1,000 บาทต่อหน่วย เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มี
มติก าหนดราคาเสนอขายของหุน้กูแ้ปลงสภาพและราคาแปลงสภาพไวช้ดัเจน โดยราคา
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

แปลงสภาพของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้น
กูแ้ปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาท 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงไดแ้ก่ หุ้นทั้งหมด
ใน SUTG ณ วนัโอนกิจการท่ี SUTGH จะถือจ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทั้ งหมดของ SUTG 
แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด 

ในส่วนท่ีเป็นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของขอ้ (1) นั้น เป็น
การเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนในราคาหุน้ละ 1 บาท 
โดยเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 23.1 ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจาก
ราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ี
ต ่ากว่าราคาตลาดตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 
(และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคา
ดงักล่าว นอกจากน้ี แมบ้ริษทัฯ จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เสนอขายและจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ SUTGH แลว้ บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ใหแ้ก่ SUTGH ดว้ย 

ทั้งน้ี ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัท่ี  
14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

ในการน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริษทัฯ ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทัฯ มีหนา้ท่ีห้ามมิ
ให้ SUTGH ผูถื้อหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตามซ่ึงไดรั้บหุน้ดงักล่าวไปภายหลงัจากการ
เลิกบริษทัและช าระบญัชีของSUTGH เสร็จสมบูรณ์ ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งหมดภายใน
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ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH ผูถื้อหุน้ของ SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใด
ก็ตามซ่ึงไดรั้บหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดงักล่าว
ไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย  

อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทั้งหมด 
SUTGH จะตอ้งจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกันกับการโอนกิจการ
ทั้งหมดของ SUTGH โดยวนัส้ินสุดรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยเหตุ
น้ี ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ผูช้  าระบญัชีของ SUTGH จึงตอ้งโอนหุ้นของบริษทัฯ คืน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่พ่ือให้การช าระ
บญัชีเสร็จส้ิน ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของ SUTGH จึงตอ้งถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษทัฯ ตามระยะเวลา
หา้มขายหุน้ (Silent Period) ท่ีเหลืออยูต่ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

 ในส่วนท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาทเพื่อเสนอขายใน
คราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีราคา 1,000 บาทต่อหน่วยของขอ้ (2) นั้น 
เป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกูแ้ปลงสภาพและ
ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพไวช้ดัเจน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาแปลง
สภาพเท่ากบั 1.43 บาท ซ่ึงเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 
72/2558 ทั้ งน้ี ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระต่อ
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุน้ 

อยา่งไรก็ดี หากภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้ของ 
SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตามใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีราคาเสนอขายต ่ากวา่
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ ก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ในวนัท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว บริษทัฯ มีหนา้ท่ีหา้มมิให้
ผูถื้อหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
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ของบริษทัฯ เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายใน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดือน ผูถื้อหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (แลว้แต่กรณี) จึงจะสามารถ
ทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งหา้ม
ขาย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ทั้งน้ี ราคาเสนอ
ขายค านวณจากราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยอตัราแปลงสภาพ ซ่ึงราคาแปลงสภาพจะ
ข้ึนอยูก่บัการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  

อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทั้งหมด 
SUTGH จะตอ้งจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกันกับการโอนกิจการ
ทั้งหมดของ SUTGH โดยวนัส้ินสุดรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยเหตุ
น้ี ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ผูช้  าระบญัชีของ SUTGH จึงตอ้งโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพของ
บริษัทฯ คืนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH ถืออยู่
เพ่ือให้การช าระบัญชีเสร็จส้ิน ดังนั้น ผูถื้อหุ้นของ SUTGH จึงตอ้งถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญ
รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพซ่ึงตนไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ ตามระยะเวลาห้ามขาย
หุน้ (Silent Period) ท่ีเหลืออยูต่ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ SUTGH แลว้ SUTGH จะถือหุน้ร้อยละ 24.84 ของหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ แต่ก่อนมีการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) และ SUTGH จะถือหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ จ านวน 
265,000 หน่วย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 

ทั้งน้ี ภายหลงัการรับโอนกิจการทั้งหมด SUTG จะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ 
เป็นผูมี้อ านาจเด็ดขาดในการบริหารงานและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 66 และอีกร้อยละ 34 จะถือ
โดยนายธนภทัร บวัลอย ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูร่้วมก่อตั้งของ SUTG 

4.2 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้
น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่
และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวน 265,000,000 บาท ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติก าหนด
ราคาเสนอขายของหุ้นกูแ้ปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพไวช้ดัเจน โดยเสนอขายใหแ้ก่ SUTGH ท่ีราคา 
1,000 บาทต่อหน่วย และราคาแปลงสภาพของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาท ซ่ึงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามท่ี
ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการทั้ งหมดของ 
SUTGH ให้แก่บริษทัฯ แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งน้ี ราคาตลาดส าหรับการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของ 
บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้
เสนอวาระต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 
14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุน้  

ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ช้ีแจง
รายละเอียดของธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และเง่ือนไขท่ีส าคญัของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ประเภทของหุ้นกู้ หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 
พ.ศ. 2564 

 วงเงนิ 265,000,000 บาท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่ึงหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

265,000 หน่วย 

อายุ 3 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หัวข้อ รายละเอยีด 

อตัราดอกเบีย้และ
การช าระดอกเบีย้ 

ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ทั้งน้ี จ านวนดอกเบ้ียช าระจะเป็นทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง ถา้ต าแหน่งท่ีสามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบัห้า ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งท่ีสองข้ึน
หน่ึงต าแหน่ง  

อตัราส่วน 
การแปลงสภาพ 

1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุน้สามญัของบริษทัฯ 
(โดยเศษของหุน้ตั้งแต่หลกัหน่วยใหปั้ดข้ึน) 

ราคาแปลงสภาพ 1.43 บาท 

ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจัดสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งน้ี ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย ้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมติั
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุ้น และบวก
ส่วนเพ่ิม (Premium) ท่ีเหมาะสมจากราคาตลาดดงักล่าว ทั้งน้ี การเสนอขายและก าหนดราคาแปลง
สภาพนั้นเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ือใชเ้ป็นส่ิงตอบแทนในธุรกรรมการรับโอน
กิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย ์ซ่ึงแตกต่างจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยเพ่ือระดมทุนในกรณีทั่วไป โดย
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาการก าหนดราคา ณ วนัท่ีคณะกรรมการ มีมติเร่ืองดังกล่าวเพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปภายหลงัการเปิดเผยแผนการเขา้ท าธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทั้งหมดของบริษทัฯ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดเ้ม่ือ
พน้ 2 ปี หลงัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจนถึงวนัท าการท่ี 15 ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหุ้นสามญัที่
จดัสรรไว้เพ่ือรองรับ
การแปลงสภาพ 

185,314,690 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ขอ้จ ากดัในการแปลง
สภาพ 

ในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุน้สามญัของ
บริษทัฯ ซ่ึงได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเม่ือรวมกับหุ้นของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH 
และ/หรือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุน้ของ SUTGH ถืออยูเ่ดิมในส้ินวนัท าการก่อนหนา้วนัท่ีจะ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารดว้ยทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงั มีการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ จะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานวา่มีการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 

ทั้งน้ี สดัส่วนสูงสุดในการถือหุน้สามญัของบริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 30.00 ขา้งตน้ ภายหลงัการใช้
สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดบั ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นายทิศพฒัน ์อมรนนัทิพฒัน ์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นายสลิบ สูงสวา่ง 50,013,103 6.37 5.15 
5 นางสาววลิาวลัย ์จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท ์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นายปรินทร์ พฒันาภรณ์ 4,544,897 0.58 0.47 
8 นางสาวชวษิศา ชีวะเกต ุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 296,397,963 37.76 30.55 

หมายเหตุ: 1/ ค านวณจากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงคิดเป็นทุนช าระแลว้
เท่ากบั 784,968,760 บาท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ จาก
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้ แต่ก่อนมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 

2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงคิดเป็นทุนช าระ
แลว้เท่ากบั 970,283,450 บาท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 
บนสมมุติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หัวข้อ รายละเอยีด 

วธีิการจดัสรร จดัสรรต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทั้งจ านวนและในคราวเดียวใหแ้ก่ SUTGH  

ในการน้ี รายละเอียดการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ใน
ขั้นตอนการช าระบญัชีของ SUTGH มีดงัน้ี 

(1) นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา จะไดรั้บหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ จ านวน 238,902 หน่วย  

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะไดรั้บหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ จ านวน 26,096 หน่วย 

(3) นางสาวนิตยา ภูติวตัร จะไดรั้บหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ จ านวน 2 หน่วย 

ทั้ งน้ี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ของผูถื้อหุ้นของ SUTGH แต่ละรายนั้นข้ึนอยู่กับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เหตุการณ์ทีบ่ริษัทฯ 
จะต้องออกหุ้นใหม่ 
เพ่ือรองรับ 
การเปลีย่นแปลงการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปล่ียนเม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือ
แบ่งแยกหุน้ 

(2) บริษทัฯ มีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(3) บริษทัฯ มีการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุน้ในราคาต ่า 
(4) บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(5) บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาระหวา่ง SUTGH ผูถื้อหุน้ ของ 

SUTGH และ บริษทัฯ  
(6) กรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุ้นกู ้

แปลงสภาพจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 

การไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพก่อนวนั
ครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ 

ไม่วา่ในเวลาใด ๆ ก็ตาม ภายหลงัจากวนัท่ีการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครบ 2 ปี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะไถ่
ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ียงัมิไดมี้การแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรในราคาเท่ากบัจ านวนเงินตน้ของหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวบวกดว้ยดอกเบ้ียสะสมซ่ึงค านวณจนถึงวนัท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อน
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว 

แหล่งเงนิทุนของ 
บริษัทฯ เม่ือหุ้นกู้ถูก

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี  

1.) หุน้กูแ้ปลงสภาพถูกแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
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แปลงสภาพ หรือ 
ครบก าหนดไถ่ถอน 

โดยแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ ในกรณีน้ีคือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

1.1) ผูถื้อหุน้กูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุน้
สามญัของบริษทัฯ ซ่ึงไดม้าจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นของ 
SUTGH และ/หรือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุน้ของ SUTGH ถืออยูเ่ดิมในส้ินวนัท าการก่อนหนา้
วนัท่ีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารดว้ยทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัมีการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่วา่ในเวลาใด ๆ จะตอ้งไม่เกินกวา่ ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานว่ามี
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 

1.2) กรณีถูกบงัคบัแปลงสภาพ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพมิไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีตนถืออยู่
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้แปลงสภาพ และราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพคร้ังสุดทา้ยของหุน้
กูแ้ปลงสภาพมีราคาสูงกว่า 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 บาท หรือ ราคาอ่ืนท่ีเกิดจากการ
ปรับราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวข้า้งตน้) บริษทัฯ จะบังคบัแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าวทั้งหมดเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ แทนการช าระเงินตน้แก่ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ี
ราคาแปลงสภาพ อน่ึง การบงัคบัแปลงสภาพของบริษทัฯ ดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดัในการ
แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ กล่าวคือ หุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไดม้า
จากการบงัคบัแปลงสภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผูท่ี้มีความ
เก่ียวขอ้งของผูถื้อหุน้ของ SUTGH ถืออยูเ่ดิมในส้ินวนัท าการก่อนหนา้วนัท่ีจะบงัคบัแปลงสภาพใน
แต่ละคราว หารดว้ยทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัมีการบงัคบัแปลงสภาพในแต่ละคราว 
จะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ซ่ึงค านวณจาก
ทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 
ทั้ งน้ี  ราคาท่ีน ามาถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวนั แต่หากไม่มีราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ  
ในวนัใดภายในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการดงักล่าว เน่ืองจากไม่มีรายการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ  
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนันั้น ๆ บริษทัฯ จะไม่น าราคาหุน้ของวนัท่ีไม่มีรายการซ้ือขายดงักล่าวมา
รวมค านวณดว้ย 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพไม่สามารถแปลงสภาพไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัในการ
แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีก าหนดไวน้ั้น ผูถื้อหุ้นกูอ้าจพิจารณาขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่
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บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นของ SUTGH ทั้งน้ี การขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในทอดใด ๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดัการโอนของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพซ่ึงจดทะเบียนไวก้บัส านกังานก.ล.ต. และตอ้งไม่เป็นการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะท าใหหุ้น้กู้
แปลงสภาพของบริษทัฯ ไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 

2.) กรณีไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพต่อหน่ึงหน่วย เท่ากับราคาหน้าตัว๋หุ้นกู้แปลงสภาพ รวมกับ
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย โดยแหล่งเงินทุนในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทุน
หมุนเวยีนภายในของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ คาดวา่การไดม้าซ่ึงพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) 
และการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าวจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษทัฯ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าว หรือในกรณีท่ีบริษทัฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีตน้ทุนค่าเสียโอกาสใน
การไถ่ถอนหุ้นกูม้ากกวา่เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน บริษทัฯ อาจจะพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนจากการกู้
จากสถาบันการเงิน โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.77 เท่า และ ภายหลงั
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์จะมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.05 เท่า ซ่ึง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่าวแสดงให้วา่บริษทัฯ ยงัมีสถานะทางการเงินท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ก่อหน้ีผูกพนัแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ (ซ่ึงอัตราส่วนดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริษทัฯ ก่อหน้ีใน
สดัส่วนท่ีเท่ากบัหน้ีผูกพนัในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ) ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีหน้ีสินระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินแต่อยา่งใด 

หลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนของข้อจ ากดั
ในการแปลงสภาพใน
แต่ละกรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงสภาพ 

น้อยกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 ของทนุ
จดทะเบียนช าระ

 พิจารณาสดัสว่น
รวมของหุ้นก่อน
และหลงัการแปลง

สภาพ 

มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของ
บริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

ไมแ่ปลงสภาพ 
ก่อนครบ
ก าหนดอาย ุ

มากกวา่ร้อยละ 30
ของทนุจดทะเบียน

ช าระแล้ว 

ด าเนินการขายหุ้นกู้แปลง
สภาพตอ่บคุคลภายนอกซึ่ง
ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บงัคบัแปลง
สภาพภายใต้
ข้อจ ากดัใน 

การแปลงสภาพ 

ไถ่ถอนเมื่อครบ
ก าหนดอาย ุ

ไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอาย ุ
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การชดใช้ค่าเสียหาย
ในกรณี บริษัทฯ ไม่
สามารถจดัให้มหุ้ีน
สามญัเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

บริษทัฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้มาแสดงความจ านงท่ีจะใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพภายใตเ้ง่ือนไขการแปลงสภาพท่ีก าหนดไวแ้ละบริษทัฯ ไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าวไดเ้พียงพอ โดยบริษทัฯ จะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพภายในระยะเวลา 15 วนัท าการนบัจากวนัแปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะชดใชค้่าเสียหาย
เป็นจ านวนค่าเสียหายซ่ึงค านวณโดย  

(1) ให้น าราคาตลาด กล่าวคือ ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัสุดท้ายในการใช้สิทธิแปลงสภาพท่ี
เก่ียวขอ้ง ลบดว้ย ราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนั สุดทา้ยในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าว  

(2) น าผลท่ีไดจ้ากขอ้ (1) มาคูณดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจดัใหมี้เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามท่ีไดมี้การแสดงความเจตจ านงแปลงสภาพ
ภายใตเ้ง่ือนไขการแปลงสภาพท่ีก าหนดไว ้ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ จะช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งช าระ (หากมี) ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ   
ท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาใหมี้หุน้สามญัเพ่ือรองรับการแปลงสภาพดงักล่าวทั้งหมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพ และใหถื้อวา่หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวทั้งหมดไดรั้บการไถ่ถอนแลว้ 

ในการน้ี จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร คนใดคนหน่ึง หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธ าน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพตามความเหมาะสม ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากัด 
(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ และ 

(2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล ค าขอยกเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ี รายงาน ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพ่ือขออนุญาต 
รวมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ การด าเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระท าอ่ืนใดต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
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และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้กูแ้ปลงสภาพและ/หรือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และให้มีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมเพ่ือด าเนินการตามท่ีระบุไวข้า้งตน้และธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้
ส าเร็จลุล่วง 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการขา้งตน้ 
โดยท่ี นายภาวิส พุกกะณะสุต ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดร้ายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ภาพรวมธุรกรรม 

 บริษทัฯ จะซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยการรับโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของ 
SUTGH ซ่ึงไดแ้ก่ หุ้นทั้งหมดใน SUTG ท่ี SUTGH ถืออยู่ จ  านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG 
และเพ่ือเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ SUTGH ในการโอนกิจการแทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 460,000,000 บาท โดยวธีิการ 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ใน
ราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ใหแ้ก่ SUTGH และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษทัฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ 
บริษทัฯ จ านวน 265,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ท่ีราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH โดยราคาแปลงสภาพเท่ากบั 1.43 
บาท 

สรุปมูลค่ายติุธรรมของ SUTG ท่ีถือโดย SUTGH ร้อยละ 66.00 7 วธีิ ดงัน้ี 

1) วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี: 106,670,000 บาท 

2) วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี: 106,670,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัวธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชีเน่ืองจากไม่มีรายการ
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีนัยส าคญั เน่ืองมาจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินระยะสั้นจากการด าเนินงานทั้งส้ิน นอกจากน้ี SUTG ไดเ้ร่ิมก่อตั้ง ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 หรือ
ประมาณ 3 ปีท่ีผา่นมา สินทรัพยร์ะยะยาวของ SUTG ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการบริหารจดัการ
ทั่วไปในองค์กร เช่น อาคารส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซ่ึงไม่ได้มีรายการปรับปรุงมูลค่า
สินทรัพย ์
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3) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด: ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากหุน้ของ SUTG ไม่ไดท้ าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

4) วธีิอตัราส่วน P/BV: 104,970,000 – 141,630,000 บาท 

5) วธีิอตัราส่วน P/E: 594,920,000 – 790,640,000 บาท 

6) วธีิเปรียบเทียบกบัธุรกรรมท่ีใกลเ้คียง: 407,320,000 บาท 

7) วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด: 459,770,000 – 497,300,000 บาท ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดสุทธิเป็นวิธีท่ีสะทอ้นแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการ 
เติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายไดแ้ละรายจ่าย
ของ SUTG ตามหลกัเกณฑท่ี์ตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดเ้ห็นวา่สมเหตุสมผล ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่า SUTG 

สรุปมูลค่ายติุธรรมของบริษทัฯ ในส่วนของหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

1) วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี: 0.34 บาท/หุน้ 

2) วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี: 0.48 บาท/หุน้ 

3) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด: 1.36 – 1.83 บาท/หุน้ 

4) วธีิอตัราส่วน P/BV: 0.58 – 0.67 บาท/หุน้ 

5) วธีิอตัราส่วน P/E: ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากเน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน 

6) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมท่ีใกล้เคียง: ไม่สามารถค านวณได้เ น่ืองจาก EBITDA ของบริษัทฯ  
ส าหรับงวด 12 เดือนยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีค่าติดลบ 

7) วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด: 0.68 – 0.74 บาท/หุ้น ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ
เป็นวิธีท่ีสะทอ้นแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโนม้การ เติบโต รวมทั้ง
ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายไดแ้ละรายจ่ายของ บริษทัฯ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดเ้ห็นวา่สมเหตุสมผล ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นวา่วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบริษทัฯ 

สรุปมูลค่ายติุธรรมของบริษทัฯ ในส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 รายละเอียดท่ีส าคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ 

o ประเภทของหุน้กู:้ หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ครบก าหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 
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o ราคาเสนอขาย: 1,000 บาทต่อหน่ึงหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

o จ านวนหน่วย: 265,000 หน่วย 

o อาย:ุ 3 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

o อตัราดอกเบ้ียและการช าระดอกเบ้ีย: ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุก ๆ  
6 เดือน 

o อตัราส่วนการแปลงสภาพ: 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุน้สามญัของบริษทัฯ 

o ราคาแปลงสภาพ: 1.43 บาท  

o ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ: 2 ปี หลงัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจนถึงวนัท าการท่ี 15 ก่อน
วนัครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงการประเมินมูลค่าหุน้แปลงสภาพโดยแบ่งเป็นส่วน 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

o มูลค่าส่วนของหุน้กูด้ว้ยวธีิ Straight Bond Valuation และ 

o มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัดว้ยวธีิ Black-Scholes Option Pricing Model 

 วิธีรวมมูลค่าส่วนของหุ้นกูแ้ละมูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท าให้ไดมู้ลค่าหุ้นกู้
แปลงสภาพเท่ากบั 980.33 – 1,177.89 บาท/หน่วย หรือเท่ากบั 259,790,000 – 312,140,000 บาท 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อความเหมาะสมดา้นราคา 

 การพิจารณาความเหมาะสมของสินทรัพย์ท่ีได้มา คือราคารับโอนกิจการทั้ งหมดของ SUTGH  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่วิธีการประเมินมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือวิธีมูลค่าคิด
ลดของกระแสเงินสดซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ  459,770,000 – 497,300,000 บาท โดยมูลค่าของ SUTG ท่ี  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ มีมูลค่าสูงกว่า (ต ่ากว่า) มูลค่ารับโอนท่ี 460,000,000 บาท
เท่ากบั (0.23) – 37.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ (0.05) - 8.11 

 ส าหรับความเหมาะสมของมูลค่าส่ิงตอบแทน อนัไดแ้ก่ 

o หุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 195,000,000 หุ้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
มีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือวิธีการรวมมูลค่าของ 
แต่ละกิจการ (SOTP) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.68 – 0.74 บาท/หุน้ คิดเป็นมูลค่า 132,230,000 – 144,940,000 
บาท 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

o หุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 265,0000 หน่วย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่วธีิการประเมิน
มูลค่าหุ้นบริษทัฯ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ วิธีรวมส่วนของมูลค่าส่วนของหุ้นกูด้ว้ยวิธี Straight Bond 
Valuation และ มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ด้วยวิธี Black-Scholes Option 
Pricing Model ซ่ึ ง มีค่ า เ ท่ ากับ  980.33 – 1,177.89 บาท /หน่วย  ห รือ เ ท่ ากับ  259,790,000 – 
312,140,000 บาท 

 หากพิจารณาความเหมาะสมในดา้นของราคานั้น บริษทัฯ ไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงมี
มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 459,770,000 – 497,300,000 บาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ี 
392,020,000 – 457,080,000 บาท คิดเป็นราคาสูงกวา่ 2,690,000 – 105,280,000 บาท หรือสูงกวา่คิดเป็น
ร้อยละ 0.59 – 26.89 ดงันั้น การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH จึงมีความเหมาะสมดา้นราคา 

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 

 โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ: บริษัทฯ สามารถน าความรู้ ความเช่ียวชาญ 
เทคโนโลยีในการก าจดัขยะ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นบญัชีนวตักรรม บุคลากรและผูบ้ริหาร ของ 
SUTG มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษทัฯ อนัส่งผลให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากรับเหมาก่อสร้างและ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรในการก าจดัขยะของ SUTG รวมทั้งยงัเป็นการกระจายความเส่ียงจากรายไดใ้นปัจจุบนั 
ท่ีเกิดจากระบบผลิตน ้ าและบริหารจดัการน ้ าเพียงอยา่งเดียว 

 มูลค่ายติุธรรมของ SUTGH สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทน: รวมมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทน
ทั้ งส้ินเท่ากับ 392,020,000 – 457,080,000 บาท เปรียบเทียบกับการได้รับโอนกิจการทั้ งหมดของ 
SUTGH ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 459,770,000 – 497,300,000 บาท คิดเป็นราคายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีไดม้าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนเท่ากบั 2,690,000 – 105,280,000 บาท หรือ สูงกวา่คิดเป็น
ร้อยละ 0.59 – 26.89 ดงันั้น จึงอาจเป็นการส่งผลให้ผลตอบแทนของบริษทัฯ สูงข้ึนในอนาคต และท า
ใหมู้ลค่าบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 

 โอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีเพ่ิมสูงข้ึนจากผลประกอบการของ SUTG: บริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีขาดทุนมาอยา่งต่อเน่ืองการเขา้ท าธุรกรรมจะส่งใหบ้ริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะเพ่ิมรายไดใ้นการ
ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะจากโครงการในอนาคตของ SUTG 

ขอ้เสียของการเขา้ท ารายการ 

 ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect): ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลกระทบดา้น
การลดลงของราคาเท่ากบัร้อยละ 4.14 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบัร้อย
ละ 39.19 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

 ภาระทางการเงินในการเขา้ท ารายการ 

o ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด แหล่งเงินทุนในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้มาจากเงินทุน
หมุนเวียนภายในของบริษทัฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าการได้มาซ่ึงพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Partner) และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ  จากการเขา้ท าธุรกรรม 

o ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ บริษทัฯ อาจจะพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนจากการ 
กูจ้ากสถาบนัการเงิน โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.77 เท่า และ ภายหลงั
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์จะมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.05 เท่า 
ซ่ึงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่าวแสดงให้ว่าบริษทัฯ ยงัมีสถานะทางการเงินท่ีอยู่ในระดบัท่ี
สามารถก่อหน้ีผกูพนัแทนหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้

ปัจจยัความเส่ียง 

 ความเส่ียงด้านผลประกอบการของ SUTG จากการท่ี SUTG เป็นผูป้ระกอบการท่ีข้ึนทะเบียนบญัชี
นวตักรรมไทย: SUTG มีความเส่ียงต่าง ๆ อนัอาจส่งผลใหผ้ลประกอบการของ SUTG ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั จากการท่ี SUTG เป็นผูป้ระกอบการท่ีข้ึนทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทย ไดแ้ก่ (1) ความเส่ียง
จากการแข่งขนัของผูข้ึ้นบญัชีนวตักรรมในรูปแบบคลา้ยคลึงกนั (2) ความเส่ียงกบักระบวนการและ
วิธีการในการขอต่ออายสิุทธิประโยชน์ และ (3) ความเส่ียงไม่ไดรั้บการจดัซ้ือจดัจา้งตามงบประมาณท่ี
ไดจ้ดัสรรไว ้

 ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงกรรมการ
ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ:  

o SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน เพ่ือเป็นกรรมการของบริษทัและมีสิทธิเสนอช่ือ
บุคคลจ านวน 1 ท่าน เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

o การเปล่ียนแปลงกรรมการผู ้มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ จากเดิม คือ นายสุรเชษฐ์  
ชัยปัทมานนท์ และนายสลิบ สูงสว่าง ลงนามร่วมกันพร้อมทั้ งประทับตราส าคญัของบริษทัฯ  
เป็น นายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท ์นายสลิบ สูงสวา่ง นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา สองในสามท่านลงนาม
ร่วมกนัพร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  

o นอกจากตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
อยา่งมีนยัส าคญั 
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 ความเส่ียงจากเง่ือนไขในการเขา้ท ารายการ: ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย์
ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงขอ้ตกลงและ
สญัญาอ่ืน ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการเสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ประโยชนข์องการเขา้ท ารายการและความสมเหตุสมผล 

o โอกาสในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางธุรกิจ (Synergy) 

o ความสมเหตุสมผลดา้นราคา 

o โอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีเพ่ิมสูงข้ึนจากผลประกอบการของ SUTG 

o ขอ้เสียและความเส่ียงของการเขา้ท ารายการเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้

จากการวิเคราะห์ขอ้ดี – ข้อเสียของการรับโอนกิจการทั้ งหมดใน SUTGH ท่ีปรึกษาการทางเงินอิสระ 
มีความเห็นวา่การเขา้ธุรกรรมในคร้ังน้ีเป็น รายการท่ีมีความสมเหตุสมผล 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกับ 
วาระท่ี1-4 น้ี  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในคราวเดียว 

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

1. นายเชน ฤาไชย ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหา รวม 8 ประเด็น ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 

1.1 วตัถุประสงคข์องการแสดงตารางโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ในหนา้ 24 ของหนงัสือเชิญประชุม 

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ ตารางดงักล่าวเป็นการแสดงสดัส่วนโครงสร้าง
การถือหุ้นก่อนและหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (บนสมมุติฐานว่ามีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) และไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการแปลงสภาพว่า ในการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุน้สามญัของบริษทัฯ ซ่ึงไดม้าจากการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นของ SUTGH  
ถืออยู่เดิม ไม่ว่าในเวลาใด ๆ จะตอ้งไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
(ซ่ึงค านวณจากทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน)  
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1.2 หลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์รับรู้รายไดต้ามตารางโครงสร้างรายไดเ้สมือนของบริษทัฯ ในกรณีทีมี SUTG เป็นบริษทัยอ่ยปี 
2559 -2565 ของรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรร
หลกัทรัพย ์(“รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ”) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หนา้ 50 

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา่ รายไดข้องบริษทัฯในช่วงปี 2562-2563 มีจ านวนสูงกวา่ปี
อ่ืนๆ เน่ืองจากการประมาณการรอรับรู้รายไดข้องโครงการท่ีเกิดข้ึน (backlog) หลายโครงการ อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 
2564 เป็นตน้ไป โครงการบางโครงการยงัมีความไม่แน่ชดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงน ารายไดเ้ฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี
มาใชก้ารค านวณ 

1.3 สาเหตุท่ีตน้ทุนทางการเงินของปี 2561สูงข้ึน ตามตารางสรุปประมาณการทางการเงินของบริษทัฯ ของรายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หนา้ 119  

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงว่า ตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวเกิดจากดอกเบ้ียจากเงินกูย้ืม
ระยะยาวภายใตโ้ครงการท่ีเชียงใหม่  

1.4 ความคืบหนา้ของโครงการผลิตน ้ าประปาท่ีเทศบาลต าบลเมืองเลน็ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ อยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอใบอนุญาต จึงยงัไม่ไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการ 

1.5 ประมาณการรายได ้ตามตารางสรุปงบประมาณทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน ้าเสียและ
ระบบควบคุมน ้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมณัฑเลย ์ปี 2563 -2564 ของรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หนา้ 119 

นายภาวสิ พกุกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา่ แมจ้ะเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นช่วงปลายปี 2562 แต่
ปริมาณน ้ าในช่วงสองปีแรกจะไหลเขา้มาไดเ้พียงร้อยละ 50 ประกอบกบัราคาท่ีถูกกวา่ในช่วงสองปีแรก 

1.6 มีเทคโนโลยอียา่งอ่ืนหรือไม่ท่ีใชใ้นการจดัการขยะในปัจจุบนั 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ระบบการจดัการขยะในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ แต่ไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนในบญัชีนวตักรรม
ไทย หากจะใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวตอ้งประมูลแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ซ่ึงหากใชน้วตักรรมของ SUTG ก็จะ
ได้ทราบราคาท่ีก าหนดไวใ้นบัญชีนวตักรรม โดยไม่ตอ้งประมูลแข่งขนั และไม่มีคู่แข่งต่างชาติ เน่ืองจากบัญชี
นวตักรรมนั้นมุ่งเนน้ส่งเสริมเฉพาะผูป้ระกอบการไทย ประกอบกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก็ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ
จดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑแ์ละบริการนวตักรรมในอตัราส่วนอยา่งนอ้ยร้อยละ 30  ของความตอ้งการของหน่วยงาน 
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1.7 ช้ีแจงเก่ียวกบัแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากภาคเอกชนของ SUTG 

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงว่า เป็นแผนโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ และ
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ แผนการดงักล่าวไม่กระทบต่อการเขา้ท ารายการของบริษทัฯ เน่ืองจากการประเมินมูลค่า SUTG 
ไม่มีการประเมินจากมูลค่าเก่ียวกบัแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบัภาคเอกชน 

1.8 ช้ีแจงเก่ียวกบัระบบจดัการขยะของ SUTG 

SUTG เนน้การจดัการขยะขนาดเลก็ท่ีมีปริมาณขยะไม่เกิน 300 ตนัต่อวนั และมีการส ารวจความตอ้งการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงทราบถึงความตอ้งการในการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

2. นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหารวม 2 ประเดน็ ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 

2.1 วาระการรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

นางสาวพูลสุข พรพฒันนางกูร ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท าใหต้อ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ จะน าเร่ืองดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุม 
ผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

2.2 ช้ีแจงขอ้มูลของ SUTG 

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงว่า SUTG มีสินทรัพยท์ั้ งหมดประมาณ 195,000,000 บาท 
หน้ีสิน ประมาณ 35,000,000 บาท ส่วนของผูถื้อหุ้น ประมาณ 161,000,000 บาท และแม้จะเพ่ิงก่อตั้ งมาไม่นาน 
แต่ SUTG มีความสารถในการท าก าไรสูงข้ึนทุกปี  

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อวา่มีเงินสดในบริษทั 20,000,000 บาท 
มูลค่าสินทรัพยห์ลกัคือลูกหน้ีการคา้ โดยมีการรอรับรายไดจ้ากหน่วยงานรัฐ และมีโรงงานท่ีแม่สอดท่ีมีมูลค่าประมาณ 
50,000,000 บาท  

อีกทั้ง นวตักรรมของ SUTG ไม่เพียงแต่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการขยะมากกวา่วิธีแบบเดิมแลว้ยงัสามารถท า
ไดเ้ร็ว ลดมลพิษทางกล่ิน และ สร้างผลพลอยไดเ้ป็นเช้ือเพลิงจากขยะหรือ RDF โดย SUTG จะติดตั้งระบบเหล่าน้ีให้
เทศบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
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1.) ขยะชุมชนจะถูกขนส่งมาท้ิงท่ีระบบ 

2.) ท าการคดัแยกขยะดว้ยมือ เช่น ขยะ รีไซเคิล หรือ  ขยะอนัตราย โดยขยะจะถูกล าเลียงมาโดยสายพานของระบบ 

3.) เม่ือท าการคดัแยกขยะครบแลว้จะน ามาผา่นการสบัหยาบเพ่ือลดขนาดของขยะลงส าหรับขั้นตอนต่อไป 

4.) เม่ือขยะไดถู้กยอ่ยโดยการหมกัโดยอาศยัขบวนการชีววิทยาของแบคทีเรียแลว้ จึงน ามาผ่านเคร่ืองร่อน เพ่ือแยก
ขยะส่วนท่ีสามารถน าผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และ เช้ือเพลิงขยะเกรดต ่า 

5.) ท าการคดัแยกโลหะดว้ยแม่เหลก็และเคร่ืองเป่าลม จึงเป็นอนัเสร็จส้ินกระบวนการจดัการขยะ เพ่ือผลิตเป็น RDF 

ทั้งน้ี จะเห็นวา่นวตักรรมดงักล่าวมีจุดเด่นก็คือ การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ใชเ้น้ือท่ีนอ้ย และ สร้างผลพลอยได ้หาก
เทียบกบัวิธีดั้งเดิมท่ีบา้นเราท าเป็นส่วนมากก็คือการฝังกลบขยะ (Land Fill) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีลา้สมยั และใชเ้น้ือท่ี
ค่อนขา้งมาก 

3. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผู ้ถือหุ้นซ่ึงเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามปัญหา รวม 2 ประเด็น ซ่ึงสามารถ 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

3.1 ประโยชน์ท่ี SUTG ไดรั้บจากการเขา้ท าธุรกรรมในคร้ังน้ี 

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ เน่ืองจาก SUTG มีโครงการท่ีรองรับมากกวา่ 10 
โครงการในปี 2562 แต่  SUTG มีบุคลากรท่ีจ ากัด ดังนั้ น การเข้ารวมกิจการกับบริษัทฯ จะช่วยให้ SUTG  
มีบุคลากรจากบริษทัฯ ช่วยด าเนินการตามโครงการต่างๆ ในอนาคต 

3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงว่า ปัจจุบนับริษทัฯ มีขาดทุนสะสมเป็นจ านวน
ประมาณ 450,000,000 บาท ซ่ึงตามกฎหมายบริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือมีก าไรสะสม  

4. คุณกลัยา ผกากรอง ในนามผูรั้บมอบฉนัทะของสมาคมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามปัญหาประเดน็เร่ืองระยะเวลาการได้
เงินคืนทุน ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

นายภาวสิ พกุกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา่หากพิจารณาวา่ไม่มีอตัราการเติบโต ระยะเวลาท่ีจะไดรั้บ
เงินคืนทุนคือ ประมาณ 7 ปี แต่หากมีการเติบโตระยะเวลาท่ีจะไดรั้บเงินคืนทุนคือ ประมาณ 5 ปี 

5. นายปวริศ สุวรรณเพทาย ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามปัญหาเร่ืองการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพของผูถื้อหุน้ SUTG 

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา่ปัจจยัท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพคือผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ถา้ผลประกอบการดีราคาหุ้นของบริษทัฯ จะปรับตวัสูงข้ึนท าให้ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
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ทั้ งน้ี ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ หากไม่สามารถแปลงสภาพได้เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัในการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีก าหนดไวน้ั้น ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพอาจพิจารณาขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ให้แก่บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นของ SUTGH อยา่งไรก็ดี หากส้ินสุดระยะเวลา 3 ปี ไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดใชสิ้ทธิแปลงสภาพ บริษทัฯ มีแผนการท ารีไฟแนนซ์ (Refinance) หรือออกพนัธบตัร (bond) ระยะยาว  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท รวมถึงการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ1 บาท และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้
สามญัของบริษทัฯ คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย จ านวน 265,000,000 บาท ท่ีราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ใน
ราคาแปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เอสยูที โฮลด้ิง จ ากดั แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 460,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใน
การด าเนินการต่าง ๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิม่เตมิ 

 ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการของบริษทัฯ เพ่ิมเติม
จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ SUTGH โดยเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง (ประวตัิและประสบการณ์การท างานของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือให้เป็น
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการบริษทัฯ ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้) โดยภายหลงัการด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด กรรมการของบริษทัฯ จะมีดงัน้ี 

(1) นายสลิบ สูงสวา่ง 

(2) พล.อ.อ. ชยันนัท์ ธรรมสุจริต 

(3) นายอนนัต ์เกตุพิทยา 

(4) นายก าพล ปัญญาโกเมศ 

(5) นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 

(6) พล.อ.อ. สุรศกัด์ิ มีมณี 

(7) นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา 

โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัโอนกิจการตามท่ีก าหนดในสญัญาโอนกิจการทั้งหมด 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ คุณศุกฤกษเ์ป็นผูถื้อหุน้และผูก่้อตั้ง SUTG ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
และเขา้ใจในธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างเป็นอยา่งดี บริษทัฯ เห็นควรวา่การน าคนรุ่นใหม่เขา้มาช่วยด าเนินงาน
ในบริษทัฯ ทั้ งน้ีตามเง่ือนไขของสัญญารับโอนกิจการนั้น คุณศุภฤกษ์จะเขา้มาเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจ 
ลงนามของบริษทัฯ และเป็นผูถื้อหุน้ ขณะเดียวกนัจะสามารถเสนอช่ือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
ได้ซ่ึงเป็นความตั้งใจของเราในการสร้างพนัธมิตร และน าความรู้ความสามารถของคุณศุภฤกษ์มาช่วย 
ต่อยอดในงานต่างๆ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา เป็นกรรมการของบริษทัฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัโอน
กิจการตามท่ีก าหนดในสญัญาโอนกิจการทั้งหมด ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2561 ไดมี้มติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อง
บริษทัฯ โดยแกไ้ขและเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมจ านวน 68 ขอ้ เป็น 72 ดงัน้ี 

(1) แกไ้ข 

ขอ้ 27 จากเดิม  “ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียวทุกชนิด”  

เป็น “ประกอบกิจการประปา เพ่ือการผลิตน ้ าประปาและการจ าหน่ายน ้ าประปา” 

ขอ้ 50 จากเดิม “ประกอบกิจการรับจ านองทรัพยสิ์นเพื่อเป็นประกนัการขายสินคา้เงินเชื่อ
เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ” 

เป็น “ประกอบกิจการรับจ านองทรัพยสิ์นเพื่อเป็นประกนัการขายสินคา้เงินเชื่อ 
เกี่ยวกบัวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ โดยมิไดร้ับฝากเงิน หรือรับเงินจาก
ประชาชน และใชป้ระโยชน์จากเงินนั้น” 

(2) เพ่ิมเติม 

“...ขอ้ 69 ประกอบธุรกิจบริการเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารการจดัการ พฒันาโครงการ จดัหาแหล่ง
เงินทุน จดัหาติดตั้ง ก่อสร้าง ทดสอบ และปฏิบติังาน ความร้อน และ/หรือน ้ าเยน็ แก่บุคคล นิติบุคคล 
หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐว ิสาหกิจ องคก์ารระหวา่งประเทศและประเทศอื่นใด หรือร่วมกบั 
บริษทัต่างประเทศ เพ่ือให้บริการดงักล่าวทั้งหมดดว้ย 

ขอ้ 70 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน เช่า ให้เช่า และเช่าซ้ือ รวมถึงติดตั้ง และทดสอบระบบ
ผลิตพลงังานไฟฟ้า ความร้อน และ/หรือน ้ าเยน็ จากแหล่งพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกใน
รูปแบบต่าง ๆ  

ขอ้ 71 ประกอบธุรกิจบริการดา้นเทคนิค วิชาการ งานส ารวจ ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์วิจยั ทดสอบ 
วสัดุ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล ท ารายงานผลและควบคุมการ
ด าเนินงานในโครงการพฒันาต่าง ๆ ทางดา้นสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา 
เช่น โยธา โครงสร้าง ขนส่ง ชลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ การพฒันาแหล่งน ้ า อุตสาหกรรม 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

เคมี ไฟฟ้า ส ารวจ เคร่ืองกล เหมืองแร่ สุขาภิบาล ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนดา้นเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
รวมทั้งรับปรับปรุงแกไ้ขโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือมีผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งในน ้ า ใตด้ิน บนดิน ในอากาศ เสียง และการควบคุมส่ิงปฏิกูล เช่น การจดัและบ าบดัน ้ าเสีย การ
อพยพคนตั้งถิ่นฐาน มลภาวะของอากาศและเสียงให้แก่เอกชน สุขาภิบาล หน่วยงานของรัฐบาล 
องคก์ารระหวา่งประเทศและประเทศอ่ืนใด 

ขอ้ 72 จดัให้ไดม้าซ่ึงสัมปทาน ประทานบตัร นิมิตสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 
สิทธิบตัร การคุม้ครองสิทธิในส่ิงประดิษฐ์ ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทั ผลิตและ
พฒันา และสิทธิใด ๆ บรรดาท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษทัหรือบริษทัในเครือเดียวกนั 
รวมทั้งการให้เช่าหรืออนุญาตหรือให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเร่ืองสิทธิต่าง ๆ ดงักล่าว” 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
3 เ มษายน  2561 ได้ มี ม ติ ให้น า เสนอให้ ท่ีประ ชุมผู ้ถื อ หุ้น พิจ ารณาอ นุมั ติก ารแก้ไข เ พ่ิม เ ติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 72 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  3. ของบริษัทฯ  ให้สอดคล้องกับเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,983 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,278 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในการด าเนินการใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ  ข้อตกลงและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมการรับโอน
กจิการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ และการด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัธุรกรรมการรับโอน
กจิการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ 

ผูด้  าเนินการประชุมได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 6/2561 ซ่ึงประชุม 
เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ไดม้ีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ ้นพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให ้
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คนใดคนหน่ึง หรือผู ้รับมอบอ านาจ จ าก 
คณะกรรมการบริหารหรือผูร้ับมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ เก่ียวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ขอ้ตกลง
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์และการ
ด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์ซ่ึง
รวมถึงการด าเนินการดงัน้ี 

(1) การก าหนดรายละเอียด วนัและเวลาท่ีจดัสรรหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเขา้เจรจา ตกลง และลงนาม
ในเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
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แก่ กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป
จนเสร็จการ และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควร  

(2) เจรจา พิจารณาก าหนดรายละเอียด แกไ้ข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและ/หรือสัญญา
เก่ียวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวแทนบริษทัฯ จนเสร็จการ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเห็นสมควรเพื่อความส าเร็จลุล่วงของการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้
ทุกประการ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติัการมอบอ านาจในการด าเนินการใด ๆ  ท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรร
หลกัทรัพย ์การลงนามในสญัญาต่าง ๆ ขอ้ตกลงและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์และการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,983 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,278 0.0582 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

หลงัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแลว้ ผูด้  าเนินการประชุม
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม โดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพ่ิมเติมรายละเอียดดงัน้ี 
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1. นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหารวม 2 ประเด็น  ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 

1.1 การบนัทึกค่าความนิยม (goodwill) กรณีประเมินมูลค่ายติุธรรม (fair value) สูงกวา่ราคาท่ีซ้ือ 

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ตามเกณฑม์าตรฐานบญัชีหากมีการซ้ือทรัพยสิ์น
ตอ้งมีการประเมินมูลค่ายติุธรรม (fair value) หากมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีซ้ือสูงกวา่มูลค่ายติุธรรม (fair value) จะเกิดเป็น 
Negative Goodwill ซ่ึงถา้เกิด Negative Goodwill บริษทัฯ จะตอ้งบนัทึกรับรู้รายได ้

1.2 การขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) 

นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท์ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ช้ีแจงว่า หากผูถื้อหุ้นของ SUTGH มีการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวและส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ของ SUTGH เป็นผูถื้อหุน้จนถึง หรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และ
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ผูถื้อ
หุน้ของ SUTGH ดงักล่าว จะมีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีมีมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ดงักล่าวยงัมิไดมี้การไดหุ้น้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพ จึงตอ้งพิจารณา ณ วนั
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพวา่ผูถื้อหุ้นของ SUTGH มีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการหรือไม่ ซ่ึงหากเป็น
กรณีท่ีมีหนา้ท่ี ในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ดงักล่าวไม่สามารถขอผ่อน
ผนัการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) ในภายหลงัได้ 
เน่ืองจากการขอผอ่นผนัจะใชก้บักรณีหุน้ท่ีออกใหม่เท่านั้น  

2. นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหารวม 2 ประเด็น ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 

2.1 บริษทัฯ จะยงัคงประกอบธุรกิจเดิมหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ยงัคงประกอบธุรกิจเดิมต่อไปเน่ืองจากบริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูรั้บเหมาชั้น 1 กบั
หน่วยงานหลายแห่งท่ีเป็นลูกคา้หลกั เช่น การประปาภูมิภาค การประปานครหลวง เทศบาลท่ีดูแลเร่ืองบ าบดัน ้ าเสีย 
โดยบริษทัฯ จะมุ่งเนน้งานท่ีคู่แข่งนอ้ย 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

2.2 ก าไรจากการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และสดัส่วนการรับรู้รายไดจ้าก SUTG 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ คาดวา่จะมีก าไรส าหรับปีน้ี และนายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจง
ว่าการประมาณสัดส่วนการรับรู้รายได้ระหว่างบริษัทฯ และ SUTG อยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60:40 ส่วน 
Projection ก าไรมีระบุไวใ้นรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ท่ีไดส่้งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

3. คุณกลัยา ผกากรอง ในนามผูรั้บมอบฉนัทะของสมาคมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามปัญหาเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของ SUTG สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ก าไรจากการประกอบการของ SUTG ส่วนหน่ึง
จะกนัไวส้ าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีน (working capital) เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการของ SUTG ส่วนท่ีเหลือจะจ่ายเป็น
เงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงบริษทัฯ ทั้งน้ี จะน าประเด็นดงักล่าวไปหารือเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นอกจากน้ี นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท์ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 66 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG หรือผูถื้อหุ้นขา้งมาก สามารถเป็นผู ้
ก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลของ SUTG ได ้

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและปิด
ประชุมในเวลา 16.20 น. 

 
   
   

 
(นายสลิบ สูงสวา่ง) 
ประธานท่ีประชุม 

 
  

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2561 
  
  

(นายสลิบ สูงสวา่ง) (นายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท)์ 
กรรมการ กรรมการ 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ  

พลอากาศเอกชัยนันท์  ธรรมสุจริต 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
อายุ (ปี) 69 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร กองบญัชาการทหารสูงสุด 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบนัทหารเรือชั้นสูง 
 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) 

 
บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) 

 
วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริม ACP: Audit Committee Program รุ่นท่ี 22/2008 
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 67/2007 

 MQFR: Monitoring of the Quality of Financial Reporting,  
 Class 16/2012 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2553 กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 
2550 – ปัจจุบนั วิศวกรโครงสร้างอิสระ  
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

 ขา้ราชการบ านาญ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ก. กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
 / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษทัภิบาล / กรรมการก าหนด 
 ค่าตอบแทน  บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 

ข. กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  ไม่มี 

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 2561) ไม่มี 

วนั เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ 15 ธนัวาคม 2554 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2561 13 คร้ัง จาก 14 คร้ัง 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ  

ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
อายุ (ปี) 47 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (บริหารการเงิน) Schulich School 
of Business, York University, Canada 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารการเงิน)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

การอบรมที่เกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริม DAP: Director Accreditation Program  รุ่นท่ี 90/2011 
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2560 – ปัจจุบัน ศาสตราจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2556 – 2559 กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั  

  (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความ 

 เส่ียง บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  

 จ ากดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร 
 ศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

ก. กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความ 
 เส่ียงบริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

 จ ากดั (มหาชน) 
ข. กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 

     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการ
อ่ืนที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท อัน
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทั          

ไม่มี 

การมส่ีวนได้เสียกับบริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย 
/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เ ป็ น ก ร ร มก า ร ท่ี มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
บ ริห า ร ง าน  พนัก ง าน  ลู กจ้ า ง  ห รื อ 
ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบ
บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนั
อาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / 
สินค้า  / บริการ / การยืม / ให้กู ้ยืมเ งิน) 
พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

 

ไม่มี 
 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบับริษทั                             ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) ไม่มี 

วนั เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ 15 ธนัวาคม 2554 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 
2561 11 คร้ัง จาก 14 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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(F 53-4) แบบรายงานการเพิม่ทุน 
 บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
 วนัที่ 20 มีนาคม 2562 

 
ขา้พเจา้บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 
เก่ียวกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. (“ที่ประชุม”) ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ี
เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม (Warrant Right Offering) ดงัต่อไปน้ี 

1 การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,382,392,049 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 412,108,599 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนใน
ลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 98,121,095 1 98,121,095 

แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั 313,987,504 1 313,987,504 
 

2 การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดมิ 
(Warrant RO) (HYDRO-W1) 

98,121,095 8 หุน้ต่อ  
1 ใบส าคญัแสดง

สิทธิ 
ส าหรับ 

HYDRO-W1 
 

ราคาใชสิ้ทธ์ิ 1 
บาท ต่อ 1 หุน้ 

บริษทัฯ จะก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการจดัสรรและ
เสนอขาย Warrant RO 

(Record Date) ในวนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2562 

โปรดดู 
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 
ขอ้ 1 

1.2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีม่เีศษของหุ้น 
บริษทัฯ จะด าเนินการปัดเศษท้ิง  
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2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

1/ ร้อยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหมี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate 

หมายเหตุ 
1. รายละเอียดโปรดพิจารณาสารสนเทศของบริษทัฯ สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Warrant Right Offering) ไดแ้ก่ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (HYDRO-W1) 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) และ จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 78,496,876 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ทั้งน้ี ราคาท่ีจะ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ .72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดัลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยราคาตลาดท่ีใชใ้นการก าหนดราคาเสนอ
ขายเป็นราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) แล้ว ทุนช าระแล้ว
ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ช าระแล้ว ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติให้เพิ่มทุน ซ่ึงเป็นจ านวนไม่เกิน  235,490,628 บาท โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี  2) 
ให้แก่บุคคลในวงจ าก ัด (Private Placement:  PP) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต ้องไม่เกินกว่าร้อยละ 
10 ของทุนที่ช าระแล้ว ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซ่ึงเป็นจ านวนไม่เกิน 
78,496,876 บาท  

2.1.1  การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีม่ีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
บริษทัฯ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดย
หากค านวณแลว้มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากวา่ 1 หน่วย ใหปั้ดเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

3 ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  ก าหนดวนัประชุมสาม ัญผู ถ้ ือ หุ ้นประจ า ปี  2562 ในวนัที่  30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น . ณ ห้อง
ประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่  1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  

  

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว1/ หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

หุน้สามญั 235,490,628 30 โปรดดู 
หมายเหตุดา้นล่าง 

ขอ้ 2 
 2. บุคคลในวงจ ากดั

(Private Placement) 

หุน้สามญั 78,496,876 10 
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 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษายน 2562 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี................................. 
จนกวา่การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

4 การขออนุญาตเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต 

4.1 บริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ และบริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบ 

4.2 บริษทัฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบแสดงส าคญัสิทธิในการจอง
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

5 วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และแผนการใช้เงนิทุนทีไ่ด้รับจากการเพิม่ทุน 

บริษทัฯ จะด าเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในการน้ี บริษทัฯ อาจปรับเปล่ียนการใชเ้งินตามท่ีระบุ
ขา้งตน้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ต่อไป 

6 ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เพ่ือให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงข้ึน และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ และ/หรือ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัฯ 

7 ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

1.2 นโยบายเงินปันผล  

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ
ส ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะข้ึนอยู่ก ับ
แผนการลงทุน ความจ า เป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ ในอนาคต โดยอยู ่ภายใต ้เ งื่อนไขที่การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น อาทิ ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ ใช้เป็น
เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแส
เงินสดของบริษ ัทฯ ในอนาคต โดยให้อ  านาจคณะกรรมการของบริษ ัทฯ เ ป็นผู พ้ ิจ ารณา ทั้ ง น้ี  มติของ
คณะกรรมการของบริษ ัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษ ัทฯ มีอ  านาจอนุม ัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

1.1 ผู้จองซ้ือหุ้นเพิม่ทุนคร้ังนีจ้ะมสิีทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน 

  ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ีได้รับการจดทะเบียนเป็นผูถ้ือหุ้น
ของบริษัทฯ เป็นที่ เ รียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงิน
ปันผลเช่นเดียวกับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

1.7 อ่ืน ๆ  
- ไม่มี - 
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8 รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) และการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทัฯ จะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ
และการระดมทุนของบริษทัฯ ในอนาคต โดยการเพ่ิมทุนในรูปแบบดงักล่าวเพ่ิมความคล่องตวัและทางเลือกในการระดมทุน 
เพ่ือรองรับแผนการลงทุนของบริษทัฯ ในอนาคต ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ จากการเพ่ิมทุนแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่การเพ่ิมทุนดงักล่าวมีความจ าเป็นและเหมาะสม 

9 ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มมีตใิห้เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการโดยประมาณ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2562 19 มี.ค. 2562 

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 3 เม.ย. 2562 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เพ่ืออนุมติัการ การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) และการเสนอขายใบแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้ของบริษทัฯ 
(Warrant RO) 

30 เม.ย. 2562 

วนัจดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนั นับแต่วนัที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมมีตใิห้เพิม่ทุน

จดทะเบียน 
การจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันับแต่วนัที่ได้รับ

ช าระเงนิค่าหุ้นครบ 

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรร HYDRO-W1 9 พ.ค. 2562 

HYDRO-W1 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 21 พ.ค. 2562 
 

10 อ่ืน ๆ 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
 

   -ลงนาม- 
 

นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา 

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูมี้อ  านาจลงนามสารสนเทศ 
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รายละเอยีดเบื้องต้นของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 ทีจ่ัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัท”) คร้ังท่ี 1 (HYDRO-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

วตัถุประสงคข์องการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: เพ่ือใชใ้นการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต การลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจของบริษทั เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัตามใบสาคญัแสดงสิทธิ 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก : ไม่เกิน 98,121,095 หน่วย ทั้งน้ี การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ัง
ท่ี 1 จะด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : -0- บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : 1 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ทั้งน้ี
ราคาการใชสิ้ทธิจะไม่ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั)  

จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 98,121,095 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.50 ของสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั  

ลกัษณะการจดัสรร : เป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั (RO) ใน
อตัราส่วน 8 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหากค านวณแลว้มี
เศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 
และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : คาดวา่ภายในวนัท่ี 21 พฤษาคม 2562 

วันส้ินสุดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  



  6 

82 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

ระยะเวลาและก าหนดการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท า
การวนัแรกของทุก ๆ 3 เดือน (เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) 
ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวนัใช้สิทธิวนั
สุดทา้ยตรงกบั วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และในกรณีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรง
กบัวนัหยุดท าการของบริษทัให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว
เป็นวันเปิดท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าว ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
เป็นผูพิ้จารณาก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยต่อไป 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
จะตอ้งแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้มีระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยจะมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
เป็นผู ้มีอ  านาจในการด าเนินการพิจารณาจัดสรรก าหนดเ ง่ือนไขและ
รายละเอียดต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการ
ใชสิ้ทธิ 

: บริษทัจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ข้อก าหนดกรณีท่ีมีใบส าคัญแสดง
สิทธิเหลืออยู ่

: บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ ั้งจ านวน 

สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน : หุ้นสามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิ
และฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้าทุก
ประการ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ :  

1. หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกบัหุ้นสามญัเดิมท่ี
ออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าของบริษทัทุกประการ 
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2. ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม มีดงัน้ี 

 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

หากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นจะไม่ไดรั้บผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น 

(Control Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิ

ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้และสิทธิ

ออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลงร้อยละ 11.11 

Control dilution  =                                    จ  านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี  

      (จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 

=   98,121,095 / (784,968,760+ 98,121,095)    =   11.11% 

 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)  

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หากมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน

แลว้ จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  ไม่มี Price Dilution เน่ืองจากราคาตลาดหลงัเสนอขายสูงกว่า

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= (0.99 – 0.99) / 0.99 = ไม่มี 

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากบั 0.99 บาทต่อหุ้น เป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัหุ้นสามญัของบริษทัท่ีท าการซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 และ 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย     
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 

จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

= (0.99 x 784,968,760) + (1.00 x 98,121,095) = 0.99 บาทต่อหุน้ 

          784,968,760+ 98,121,095 

 

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

หากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิทั้งจ านวน ผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากเป็นการ
ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน อยา่งไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
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บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อผูถื้อหุ้นเดิมเน่ืองจากก าไรสุทธิปีล่าสุดของ
บริษทัติดลบ  

โดยก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย    =                             ขาดทุนสุทธิ ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  
                          จ  านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

              =    (-243.50) / 784.9   

=    -0.31 บาทต่อหุน้ 

        ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย           =                              ขาดทุนสุทธิ ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา 
                                                               จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั+ จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

              =    (-243.50) / (784.9 + 98.1) 

                                                           =    -0.27 บาทต่อหุน้ 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั อนัเป็น
ผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนับตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 

2. เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดซ่ึงเป็นวิธีการค านวณตามท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

3. เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้
สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้น
สามัญ หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ โดยท่ีราคาต่อหุ้นของหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดซ่ึงเป็นวธีิการค านวณตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษทั 
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5. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ ส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 

6. เม่ือมีการอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 1 ถึง 5 ท่ีท าให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้
สิทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : ให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการ  
(1) ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ือง
กับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เช่น ว ันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาใน
การใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  า
ขออนุญาต ค าขอผอ่นผนัต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
(3) ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบส าคญัแสดง
สิทธิ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
ทั้งน้ี บริษทัจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคา
และอตัราการใชสิ้ทธิเวน้แต่จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
Enclosure No. 7 

                                                                                                                                                                                                                                                 

หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 
Page 1 of 2  

86 

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)  พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ62 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 
  Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 62 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ดร.ศริิเดช ค าสพุรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ อาย ุ45 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 
  Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director Age 45 years 
Residing at No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  

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 2019 

ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562                         เวลา 14.00 น. 
on Tuesday 30 April 2019      at   2.00 p.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 านวนหุ้นให้ผู้ 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)  พลอำกำศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ62 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.รำชวิถี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 หรือ  
 Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 62 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

 
 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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  (5)  ดร.ศริิเดช ค ำสพุรหม  กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ  อำย ุ45 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก ำแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหำนคร  10210 
   Dr.Siridech Kumsuprom  Director / Independent Director  Age 45 years 
Residing at  No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562  

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 2019 

ในวนัองัคำรท่ี 30 เมษำยน 2562                         เวลำ 14.00 น. 
on Tuesday 30 April 2019      at   2.00 p.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  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

       วำระท่ี 2  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
 Agenda No. 2         Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 

          (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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วำระท่ี 3  เร่ืองรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2561 
 Agenda No. 3  Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company 

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 4              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 Agenda No. 4 Re:  To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements for the fiscal year 

ended 31 December 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                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 
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    วำระท่ี 5  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 

Agenda No. 5  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 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 6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตใิห้เลือกตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ 
Agenda No. 6  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. พลอำกำศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต 
 Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit 
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

2. ศ.ดร.ก ำพล ปัญญำโกเมศ 
 Professor Dr. Kamphol Panyagometh 

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

 วำระท่ี 7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 
Agenda No. 7  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2019 

      (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  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
Agenda No. 8 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration 

of the auditors for the year 2019 

      (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 9  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และ อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจ
ท่ัวไป (General Mandate) 

Agenda No. 9  Re: To consider and approve the increase in the registered capital of the Company and the increase in 

the registered capital of the Company via General Mandate  

      (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 10  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งเก่ียวกับทุนจดทะเบียน จ ำนวนหุ้นและมูลค่ำหุ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน 

Agenda No. 10  Re: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

Company with respect to the registered capital and the number of shares of the Company to correspond 

with the increase in the registered capital  

      (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 11  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจท่ัวไป (General Mandate) 
ของบริษัทฯ จ ำนวน 313,987,504 หุ้น 

Agenda No. 11  Re: To consider and approve the allocation of newly issued securities of the Company via General 

Mandate of total 313,987,504 shares  

      (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 12  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Warrant RO) ของบริษัทฯ ได้แก่ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ  
ครัง้ท่ี 1 (HYDRO-W1) 

Agenda No. 12  Re: Resolved to propose to the general meeting of shareholders to consider and approve the issuance and 

offering of Warrants to be allocated under the Right Offering to the existing  

      (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 13  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรมอบอ ำนำจ 
Agenda No. 13  Re: Resolved to approve the authorization 

      (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 14 เร่ืองพจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 14  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 

  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 

( ) 
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หมำยเหต ุ
Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นให้ผู้ 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 2562 ในวันอังคำรที่ 30 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 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 2019, on Tuesday 30 April 2019 at 2.00 p.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 

 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
Enclosure No. 7 

หนา้ 8 ของจ านวน 8 หนา้ 
Page 8 of 8 

 

95 

 

 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. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนที่                                                  
Written at 

วนัที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                          
       I/We                                            

ส านกังานตัง้อยู่เลขที่               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 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. 

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
        Hereby appoint  

   (1) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที่                                                         
       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 อยู่บ้านเลขที่  
       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 อยู่บ้านเลขที่  
        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)  พลอากาศเอกสรุศกัด์ิ  มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ62 ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 
 Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 62 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ อาย ุ45 ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 
 Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director Age 45 years 
Residing at No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  

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 2019 

ในวนัองัคารที ่30 เมษายน 2562                         เวลา 14.00 น. 
on Tuesday 30 April 2019      at   2.00 p.m. 

ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

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

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

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

  หุ้นบริุมสิทธิ              หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                                    เสียง 
   preferred share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                         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: 

 

     วำระที่ 1  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 

          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 
 

        วำระที่ 2  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 Agenda No. 2         Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 

          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 

 วำระที่ 3  เร่ืองรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2561 
 Agenda No. 3  Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company 

for the year 2018 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย..............................เสียง     ไมเ่ห็นด้วย..............................เสียง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วำระที่ 4              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 Agenda No. 4 Re:  To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements for the fiscal year 

ended 31 December 2018  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 

 วำระที่ 5  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 

 Agenda No. 5  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 2018  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 

 วำระที่ 6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตใิห้เลือกตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ 
 Agenda No. 6  Re: To consider and approve the election of director who retire by rotation 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

  

1. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต 
Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit 

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

2. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
Professor Dr. Kamphol Panyagometh 

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

 

 วำระที่ 7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 
Agenda No. 7  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2019 

      (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (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: 

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

 

 วำระที่ 8  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
 Agenda No. 8  Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration 

of the auditors for the year 2019 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย..............................เสียง     ไมเ่ห็นด้วย..............................เสียง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วำระที่ 9  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และ อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจ
ทั่วไป (General Mandate) 

 Agenda No. 9  Re: To consider and approve the increase in the registered capital of the Company and the increase in 

the registered capital of the Company via General Mandate  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 

 วำระที่ 10  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งเก่ียวกับทุนจดทะเบียน จ ำนวนหุ้นและมูลค่ำหุ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน 

 Agenda No. 10  Re: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

Company with respect to the registered capital and the number of shares of the Company to correspond 

with the increase in the registered capital  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 

 วำระที่ 11  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 
ของบริษัทฯ จ ำนวน 313,987,504 หุ้น 

 Agenda No. 11  Re: To consider and approve the allocation of newly issued securities of the Company via General 

Mandate of total 313,987,504 shares  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 

 วำระที่ 12  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) ของบริษัทฯ ได้แก่ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(HYDRO-W1) 

 Agenda No. 12  Re: Resolved to propose to the general meeting of shareholders to consider and approve the issuance and 

offering of Warrants to be allocated under the Right Offering to the existing  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 

 วำระที่ 13  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรมอบอ ำนำจ 
 Agenda No. 13  Re: Resolved to approve the authorization  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย..............................เสียง     ไมเ่ห็นด้วย..............................เสียง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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  วำระที่ 14 เร่ืองพจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 14  Re: To consider other matters (if any)   

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our intention as follows: 

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

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ

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)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิ ทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        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. 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 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 ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
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) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
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3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ 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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ 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. 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
Enclosure No. 7 

    หนา้ 7 ของจ านวน 8 หนา้ 
Page 7 of 8 

102 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

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

 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย                                                                                                     
 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Tuesday 30 April 2019 at 2.00 p.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. 

 
     

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (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 at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย                                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
 Approve                                  votes     Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (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 at my/our intention as follows: 

                   เห็นด้วย                                      เสียง    ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                      Approve                                  votes       Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (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 at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย                                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                       Approve                                  votes     Disapprove                                       votes      Abstain                                             votes 
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (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 at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย                                      เสียง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
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 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (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 at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย                                      เสียง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
 

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

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

 
ก. การลงทะเบียน 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 12.00 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 
และระบุช่ือ พลอากาศเอกสุรศกัด์ิ  มีมณี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
กรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะและโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวท่ีปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อม
เอกสารประกอบไปท่ีบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) เลขานุการบริษทั เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดี
รังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยให้ถึงบริษทัก่อนวันที่ 22 เมษายน 2562 
หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง ณ สถานที่ประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
(ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) ซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้  
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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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ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 

 

พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณ ี
ต าแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 62 ปี 
ท่ีอยู ่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ - มี ส่ วนได้ เ สี ย ในวาระ 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 2562 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
การประชุมคร้ังน้ี 

- ไ ม่ มี ส่ วนได้ เ สี ยพิ เ ศษ ต่ า ง จ าก
กรรมการท่านอ่ืน นอกเหนือจากค่า
เบ้ียประชุมท่ีจดัสรรให้กรรมการทุก
ท่านตามเกณฑป์กติ 

 

ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
ต าแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ 

 
อาย ุ 45 ปี 
ท่ีอยู ่ 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง 

เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 
การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ 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 2562 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
การประชุมคร้ังน้ี 

- ไ ม่ มี ส่ วนได้ เ สี ยพิ เ ศษ ต่ า ง จ าก
กรรมการท่านอ่ืน นอกเหนือจากค่า
เบ้ียประชุมท่ีจดัสรรให้กรรมการทุก
ท่านตามเกณฑป์กติ 
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ข้อบงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

                การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี
ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้
ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

                ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี
นายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

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

                ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
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การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง
ครบองคป์ระชุม 

                ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
มิไดม้าเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้กใ็หท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุม
เป็นประธานในท่ีประชุม 

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
                      (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

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

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั 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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