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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดี
รังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

เน่ืองดว้ยนายสลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ ติดภารกิจท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้นายสุรเชษฐ์ 
ชยัปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน (“ประธานฯ”)  

องค์ประชุม 

ณ เวลา 14.50 น มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 29 ราย 
ร วมทั้ง สิ ้น  61 ร า ย  ร วม เ ป็นจ านวน หุ ้นทั้ง สิ ้น  315,896,369 หุ ้น  จ ากจ านวน หุ ้นทั้งหมดของ 
บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 315,896,369 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40.2432 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวว้า่จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

3. พลอากาศเอกสุรศกัด์ิ มีมณี กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

4. ศ.ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ  

5. ดร.ศิริเดช  ค าสุพรหม กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

 



  

 

 

 

 

2 
 

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) 

คณะกรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสลิบ  สูงสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. พลอากาศเอกชยันนัท ์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

คณะผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายสมเกียรติ  สุขเจริญ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการ 

นายกนัตภณ วนปัติกลุ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายการตลาด 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 

นางสาวรสริน อภิวงั บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวจิรัชยา  วงค์ไชย ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรับและ
ขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และไดช้ี้แจงให้
ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัฯ และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 
โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบติัการ
ลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

• ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ 
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตนของผูถื้อหุน้และเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

• การลงคะแนนเสียง ส าหรับทุกวาระ ขอให้ท่านท าเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น ในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษทัฯ 
จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะท่ี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

เจา้หนา้ท่ีไปเกบ็บตัรลงคะแนน 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. ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1) ก าหนดวา่ “ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึง
เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ดงันั้น ในการพิจารณาวาระท่ี 1-2, 4-6, 8 และ 11-13 นั้น ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ รวมถึงนบับตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน
เสียงเท่านั้น โดยในกรณีผูถื้อหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นบัการออก
เสียงดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

และ ในการพิจารณาวาระท่ี 7 นั้น ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาในวาระน้ี จะนับทั้ ง
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ของผูถื้อหุ้นรวมถึงนบับตัรเสีย เป็นฐานใน
การนบัคะแนนเสียง 

อยา่งไรกดี็ ในการพิจารณาวาระท่ี 9 และ10 ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาวา่เห็นดว้ยในวาระ
นั้น ๆ หรือไม่ จะนบัทั้งคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ของผูถื้อหุน้รวมถึง
นบับตัรเสีย เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง  

5. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของ
ท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนับคะแนนในคร้ังนี ้บริษทัไดม้อบหมายมีบริษทั ควิดแลบ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนนเสียง
ในคร้ังน้ี 

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

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2562 ของบริษทั และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
ของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

เร่ืองที่จะพิจารณาในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระ
หนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว
ก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก  
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ในการนี้ บริษัทฯ จะน าเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 ต่อเน่ืองกัน 
และเมื่อชี้แจงวาระที่ 9 ถึง 13 เสร็จสิ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามในคราว
เดียว และให้ออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระที ่ 9 ถึงวาระที ่ 13 ในคราวเดียวภายหลังการชี้แจงใน
ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเสร็จส้ิน 

วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูเ้สนอรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,896,368 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติรับรองในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่2. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูเ้สนอรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ให้ท่ีประชุมทราบ โดยรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ตามที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,896,368 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติรับรองในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่3.   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของ บริษัทประจ าปี 2561 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษทัประจ าปี 2561 ต่อท่ีประชุม โดยนายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ไดช้ี้แจงว่า บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจตาม
นโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ และส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือ
การปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต และป้องกนัไม่ให้เกิดการกระท าผิด และบริษทัก็ไดมี้การติดตามและ
ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ไม่มีผูร้้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ส่วนการเขา้ร่วมโครงการ 
CAC นั้น ทางบริษทัก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา ในส่วนของรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 
2561 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงได้จ ัดส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี
แลว้ ซ่ึงสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
ฐานะการเงิน / ผลการด าเนินงาน ปี 2561 

 
ปี 2560 

สินทรัพยร์วม 1,343.93 564.74 
หน้ีสินรวม 900.16 358.80 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 251.63 202.01 
รายไดร้วม 184.36 254.75 
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี -297.21 -58.58 
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ -243.50 -59.81 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายได้จากรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากบริหารจัดการ รายได้จากการขาย รายได้อ่ืน

94.27%

8.70%

2.78%

0.41%

0.00%

ฐานะการเงิน / ผลการด าเนินงาน ปี 2561 
 

ปี 2560 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้รวม 

2561 2560 

89.94% 

0.95% 
254.75 

2.95% 

184.37 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 
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ก าไรสุทธิ 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

จากนั้นประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

1) นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ในนามผูรั้บมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามปัญหา
ประเด็นเร่ืองการด าเนินงานของบริษทัมีการขาดทุนในปี 2561 มากกว่าปี 2560 ค่อนขา้งมาก มีสาเหตุเกิด
จากอะไร บริษทัมีกลยุทธ์ในการแกไ้ขอย่างไร 

นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าสาเหตุท่ีมีการขาดทุนเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก  

1. ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นและค่าความนิยม 69 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนงานที่ท าไปแลว้อยูร่ะหว่าง
การตามเก็บค่าใชจ่้าย 

2. ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 35 ลา้นบาท ของโครงการระบบคดัแยกขยะ 
3. ค่าตดัจ าหน่ายบญัชีนวตักรรม 54 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับเปล่ียน พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้ง ใหม่จึงท า

ให้เกิดความล่าชา้ในการไดม้าซ่ึงโครงการต่างๆ โดยไดเ้ร่งด าเนินการแกไ้ขให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
จดัซ้ือจดัจา้ง  

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในท่ีประชุมช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในการขาดทุนทางตวัเลขเกิดจากความ
คลาดเคลื่อนของการรับรู้รายไดข้อง SUTG ท าให้เกิดการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นการดอ้ยค่าทางบญัชี หากมีการ
ด าเนินงานไดต้ามแผนก็จะลดปัญหาทางบญัชีได ้

2) นายอชิรวตัต์ิ ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง  
1. จากผลด าเนินงานท่ีขาดทุนจ านวน 200 ลา้นบาท มีการขาดทุนจริงจ านวนเท่าไหร่ 
2. ในส่วนของบญัชีนวตักรรมจ าเป็นตอ้งบนัทึกบญัชีหรือไม่ 
3. บญัชีนวตักรรมถูกมองว่าเป็นสินทรัพยด์อ้ยค่าหรืออย่างไร 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมช้ีแจงว่า การขาดทุนไม่ประจ าเกิดจากค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ 35 ลา้นบาท ค่าตดัจ าหน่ายบญัชีนวตักรรม 54 ลา้นบาทของSUTG จากการที่ SUTG เขา้มา 
เน่ืองจากบญัชีนวตักรรมของSUTG มีอายุบญัชี 5 ปี  หากหักลบจากจ านวนท่ีขาดทุน 200 ลา้นบาท จึงจะ
เป็นค่าใชจ่้ายประจ า 

นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ช้ีแจงว่า ในส่วนของ Hydro ยงัมีงานก่อสร้างในส่วน
ของบ่อขยะประมาณ 2 - 3 งาน ซ่ึงเป็นงานท่ีคา้งมา 2 - 3 ปี ขณะน้ีอยูร่ะหว่างเร่งด าเนินการจึงจะสามารถ
ส่งมอบงานได ้และจะช่วยลดในส่วนหน้ีสงสัยจะสูญ 
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นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมช้ีแจงว่า ในส่วนของบญัชีนวตักรรมจ าเป็นจะตอ้ง
บนัทึกบญัชี เน่ืองจากเป็นมาตรฐานทางบญัชีตามหมายเหตุขอ้ที่ 2 และ 4.8 ในหมายเหตุงบการเงิน ซ่ึง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งมีการประเมินดอ้ยค่าทุกปี จากการท่ีบญัชีนวตักรรมมีการตั้งดอ้ยค่าเน่ืองจากว่า
มีความล่าชา้จากรายไดข้องโครงการต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหว่างการก าลงัด าเนินการ และมองว่าหากมีการล่าชา้
ออกไปโดยท่ียงัไม่สามารถไดง้านตามท่ีคาด ก็จะตอ้งมีการตั้งดอ้ยค่า 

3) นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ในนามผูรั้บมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามปัญหา
ประเด็นเร่ืองขอ้พิพาททางกฎหมายของบริษทัในรายงานประจ าปี 2561 ที่มีทั้งที่เป็นโจทก์และจ าเลย 
ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดถึงโอกาสท่ีจะเกิดหน้ีสูญและการมีส่วนไดเ้สีย 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในท่ีประชุมช้ีแจงว่า จากรายงานการประจ าปี 2561 เร่ืองขอ้พิพาท
ทางกฎหมาย ในประเด็นที่บริษทัถูกฟ้องร้อง ซ่ึงหลกัๆแลว้เป็นเจา้หน้ีทางการคา้ที่คา้งจ่าย เน่ืองจาก
สถานะทางการเงินของบริษทั ซ่ึงในการบริหารช าระหน้ีของบริษทัไดค้  านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อรักษา
สภาพคล่องของบริษทัไวแ้ละเพื่อสนบัสนุนในการด าเนินการของบริษทั จึงไดมี้การเจรจากบัทางเจา้หน้ี 
เน่ืองจากมองถึงผลประกอบการของบริษทัในอนาคต รวมทั้งการเบิกงวดงานจากงานท่ีแลว้เสร็จ ดงันั้น
จากการเบิกงวดงานก็จะมีการทยอยจ่ายเจา้หน้ีจึงจะท าให้เจา้หน้ีลดหลัน่กนัไป จึงท าให้ประเด็นขอ้
พิพาทต่างๆยงัไม่เป็นประเด็นใหญ่จนเกินการควบคุม 

นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า เน่ืองจาก 1 - 2 ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้โครงการ
คา้งมานาน ซ่ึงไดปิ้ดโครงการไปไดบ้า้งแลว้ ยอดที่คา้งมานานเน่ืองจากการรับเงินงวดงานที่คา้งล่าชา้  
จึงท าให้จ่ายเจา้หน้ีชา้ตาม ซ่ึงขณะน้ีไดท้ยอยปิดโครงการแลว้ คาดว่าจะสามารถช าระหน้ีต่อเจา้หน้ี
การคา้ได ้

4) นางอนงค ์สันติอศัวราภรณ์ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง  
1. ขอให้ขยายความเร่ืองสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible Assets) ท่ีไดเ้พ่ิมข้ึน 500 กว่าลา้นบาท 
2. ค่าความนิยม (Goodwill) ความหมายคือค่าประเมินท่ีสูงกว่าท่ีเคยประเมินไวห้รืออย่างไร 
3. ค่าความนิยม (Goodwill) คือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible Assets) ท่ีไม่ขยบั 
4. สาเหตุท่ีแยก สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible Assets) และค่าความนิยม (Goodwill) เป็น 2 ส่วน 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมช้ีแจงว่าสืบเน่ืองมาจากค่าความนิยม (Goodwill) เกิด
จากการควบรวมกิจการของ SUTG ซ่ึงค่าความนิยม (Goodwill) เป็นมูลค่าท่ีประเมินจากมูลค่าธุรกิจท่ีซ้ือ
มาในตอนนั้น ซ่ึงเกิดการล่าชา้ของงานจึงเกิดการดอ้ยค่า ท าให้ลดค่าในส่วนของค่าความนิยมดว้ยและมี
การดอ้ยค่าในส่วนของนวตักรรมดว้ยท่ีรวมอยูใ่นนั้น ซ่ึงจะมีการดอ้ยค่าในช่วง 5 ปีอยูแ่ลว้ ค่าความนิยม 
คือ สินทรัพยที์่ไม่มีตวัตน (Intangible Assets) ที่แยกเป็น 2 ส่วน เป็นส่วนของนวตักรรมและเป็นส่วน
ของการตั้งค่าของ SUTG ในส่วนของมูลค่าเป็นการตีมูลค่าท่ีมีการตรวจสอบกนัในทุกๆปี  
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5) นายอชิรวตัต์ิ ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง 
1. ในการมีปัญหาเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง มีเพียงส่วน SUTG หรือส่วนของ Hydro ดว้ย 
2. ในส่วนของ Hydro ไม่ไดมี้ปัญหา แต่ไม่ไดง้านเองหรืออยา่งไร 
3. กงัวลเร่ืองปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง และ Hydro เองก็ไม่ไดมี้งานใหม่เขา้มา หรือยงัมีงานใหม่เขา้มา 
4. ไดรั้บอนุญาตแลว้หรือยงัในโครงการมณัฑะเลย์ 
5. โครงการเชียงใหม่และโครงการมณัฑะเลยจ์ะเร่ิมด าเนินการไดเ้ม่ือไหร่ 

นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าปัญหาเร่ือง พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้งเป็นปัญหาเร่ือง
บญัชีนวตักรรมจึงเป็นของทางฝ่ัง  SUTG ซ่ึงทาง Hydro ไม่ไดมี้ปัญหาเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง และคงยงัมี
งานอยูก่บัภาครัฐ 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมช้ีแจงว่าในส่วนของ Hydro ยงัคงเป็นผูร้ับเหมาชั้น 1 
กบัการประปาส่วนภูมิภาค ท าให้สามารถประมูลงานกบัภาครัฐไดป้กติ ซ่ึงหากมองตามผลประกอบการ
ในไตรมาส 4/2561 บริษทัยงัคงมีโครงการอยูถึ่ง 5 โครงการ และอยูร่ะหว่างการด าเนินการในการหางาน
ใหม่เขา้มาดว้ย  

นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าปัญหาในส่วนของโครงการใหม่ ขณะน้ีไดร้ับ
ใบอนุญาตของโครงการเชียงใหม่แลว้และจะด าเนินการก่อสร้างต่อไป ส่วนของโครงการมณัฑะเลย์
เน่ืองจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเอกสารและเง่ือนไขต่างๆ
ดว้ย ซ่ึงไดเ้ขา้ไปเจรจาแลว้ ก็จะด าเนินการต่อในส่วนโครงการมณัฑะเลย ์

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

วาระที ่4. พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดของงบ
ดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ต่อท่ีประชุม โดยนายศุภฤกษ ์ณ 
สงขลา ไดช้ี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ให้ท่ีประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล
และบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,896,368 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5. พจิารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2561 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบั
การไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ต่อท่ีประชุม โดยนายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลงัการหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยู่
ภายใตเ้งื่อนไขที่การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุน
ส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลง
สภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต โดยให้อ  านาจคณะกรรมการของ
บริษทัเป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขอ
อนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทมี
อ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

อยา่งไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 244,925,269.06 บาท ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัสรรก าไรสุทธิ
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และบริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

จากนั้น ประธานฯไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการไม่
จดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,896,368 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนุมตัิในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6. พจิารณาอนุมตัใิห้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 
ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีออกจากห้องประชุมตั้งแต่เร่ิมประชุมวาระน้ี และ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด โดยนาย
ศุภฤกษ์ ณ สงขลา ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุม
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบ
ก าหนดตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือ ต าแหน่ง วนัที่เร่ิมเป็น
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดในปี 2561 

พลอากาศเอกชยันนัท ์ 
ธรรมสุจริต 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ 

15 ธ.ค. 54 13 คร้ังจาก 14 คร้ัง 

ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

15 ธ.ค. 54 11 คร้ังจาก 14 คร้ัง 

ซ่ึงพลอากาศเอกชยันนัท ์ธรรมสุจริต ไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ เน่ืองจากติด
ภาระกิจ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีบริษทัจะด าเนินการสรรหาผูมี้
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ต่อไป 

ตามท่ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม จ านวน 1 ท่าน คือ 
ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
ทั้ ง น้ี  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อนั
สามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้ งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฏตามประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม 

จากนั้น ประธานฯไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้
เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ คือ ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

สืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอื่นๆ ตามเดิม และขอให้ผู ้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ี
เห็นดว้ยส่งบตัรลงคะแนนภายหลงัจากปิดการประชุม 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 1 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่

เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 315,896,368 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนุมตัิในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่7. อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  ประธานฯไดม้อบหมายให้ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ต่อท่ีประชุม โดยนายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ได้
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลงานของบริษทัใน
ภาพรวม โดยใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึง
ขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ปี 2562 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2561 

1. รายเดือน 
ปร ะธ านก ร รม ก า ร  แ ล ะ
กรรมการบริษทั 

30,000  บาทต่อเดือน 30,000  บาทต่อเดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริษทั 

30,000  บาทต่อเดือน 30,000  บาทต่อเดือน 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

  ปี 2562 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2561 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษทั 

20,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 20,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 

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

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

10,000  บาทต่อคร้ัง 10,000  บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

10,000  บาทต่อคร้ัง 10,000  บาทต่อคร้ัง 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

  7,500  บาทต่อคร้ัง   5,000  บาทต่อคร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง   7,500  บาทต่อคร้ัง   5,000  บาทต่อคร้ัง 
3. ค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัส พิจารณาจากผลการด าเนินงาน โดย

จะจ่ ายให้กับกรรมการ ท่ีไ ม่ใ ช่
ผูบ้ริหารเท่านั้น 

พิจารณาจากผลการด าเนินงาน โดย
จะจ่ ายให้กับกรรมการ ท่ีไ ม่ใ ช่
ผูบ้ริหารเท่านั้น 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

พร้อมกันน้ี เสนอให้มีการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูมี้
อ  านาจในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะไดรั้บ 

จากนั้น ประธานฯไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  และการมอบอ านาจดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และการมอบ
อ านาจตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,896,368 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่8. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ต่อท่ีประชุม 
โดยนายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอส พี 
ออดิท จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

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 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนแทนได ้(บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2552) โดย
ทั้ง 6 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัผูบ้ริหารผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,130,000 บาท ซ่ึงบริษทั เอส พี 
ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2552 และมีการเวน้วรรคการเป็นผูส้อบบญัชี โดยเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัไม่เกิน 5 ปี โดยขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ปรากฏ
ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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 

บริษัท ไฮโดรเทค็ ยูทิลติี ้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 - - 

รวม 480,000 260,000 

บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากดั   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 500,000 1,000,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 300,000 - 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 800,000 1,000,000 

บริษัท เอสยูที ไฮโดร จ ากดั   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 30,000 60,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 - 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ค่าธรรมเนียม ปี 2562 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2561 

รวม 60,000 60,000 

รวมทั้งส้ิน 3,130,000 3,062,000 

จากนั้น ประธานฯไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

1) นายอชิรวตัต์ิ ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง 

1. ท าไมค่าสอบบญัชีของ SUTG ในปี 2562  มูลค่า 1,000,000 บาท จึงลดลงจากปี 2561 มูลค่า 800,000 
บาทได ้

2. ท าไมค่าผูส้อบบญัชีของ SUTG และ Hydro จึงต่างกนัเป็นเท่าตวั  

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในท่ีประชุมช้ีแจงว่าค่าสอบบญัชีของ SUTG มีการลดนอ้ยลงจากปี
ที่แลว้ เนื่องจากปีที่แลว้มีการตรวจสอบเขม้งวดเพื ่อปรับงบการเงินให้เหมาะสมกบัการรวมกิจการ 
หลงัจากมีการปรับเขา้มารวมกบั Hydro จึงมีการปรับลงมาตามความเหมาะสม และที่ค่าสอบบญัชีของ 
Hydro สูงกว่า SUTG มีหลายปัจจยัดว้ยกนัและในส่วนของค่าใชจ้่ายประจ าของทางบญัชีบางส่วนก็
รวมอยูใ่นค่าผูส้อบบญัชีของบริษทัแม่แลว้ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,896,368 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนุมตัิในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

วาระที ่9. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด
เก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ต่อท่ีประชุม 
โดย นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา  ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2562 ซ่ึง
ประชุมเมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2562 ไดม้ีมติให้น าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 412,108,599 หุ ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 
บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและมีเงินทุนเพียงพอในการขยายกิจการในอนาคต ซ่ึงการขอ
อนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามวาระน้ี บริษทัไม่ไดต้ดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ส ารองไวเ้พื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 แต่เพื่อ
การด าเนินการจดัสรรดงัต่อไปน้ี 

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

1.1. เพ่ิมทุนจ านวน 235,490,628 บาท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) 

1.2. เพ่ิมทุนจ านวน 78,496,876 บาท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม
ทุน จ านวนไม่เกิน 78,496,876 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement: PP) 

 การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทั ดังกล่าวภายใต้การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ทั้ง 2 กรณีนั้นจะมีสัดส่วนการออกและเสนอขายไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั หรือ จ านวนรวม 235,490,628 บาท และออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2. เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (HYDRO-W1) ซ่ึง
จดัสรรใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Warrant RO) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวน 98,121,095 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท  

ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) และเอกสารสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 - 6) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุม 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมตัิการเพิ ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,304,545 99.8127 
ไม่เห็นดว้ย 150 0.0000 
งดออกเสียง 591,673 0.1873 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบั
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ซ่ึงเก่ียวกบัทุนจดทะบียน จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้น ต่อท่ีประชุม โดย  
นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ซ่ึง
ระบุในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ บริษทั จะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี  

“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 ให้บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์และให้มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค  า
เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิให้แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ซ่ึงเกี่ยวกบัทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,304,545 99.8127 
ไม่เห็นดว้ย 150 0.0000 
งดออกเสียง 591,673 0.1873 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11. พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนจากการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของ
บริษัท จ านวน 313,987,504 หุ้น 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบั
การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อท่ีประชุม โดย นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 ไดมี้มติให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,382,392,049 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 313,987,504 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎ
ในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั จ านวนไม่เกิน 313,987,504 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO) 
2)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 78,496,876 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ทั้งน้ี ราคาท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้
ข่ายเป็นราคาต ่าตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยราคาตลาดท่ีใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 

อยา่งไรกต็าม เม่ือมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) แลว้ ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ี
เพ่ิมตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน ซ่ึง
เป็นจ านวนไม่เกิน 235,490,628 บาท โดยหากจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนโดยวิธี 2) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement: PP) ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกวา่  ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ีท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พ่ิมทุน ซ่ึงเป็นจ านวนไม่เกิน 78,496,876 บาท  
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ของบริษทัฯ จ านวน 313,987,504 หุ้น ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,304,545 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 150 0.0000 
งดออกเสียง 591,673 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่12. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) ของบริษัท ได้แก่ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 1 
(HYDRO-W1) 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม โดย 
นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 ไดมี้มติให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Warrant RO) ในอตัราส่วน 8 
หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้สามญั เวน้แต่จะมีการปรับราคา
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ทั้งน้ี ราคาการใชสิ้ทธิจะไม่ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั 
โดยจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจัดสรรและเสนอขาย Warrant RO (Record Date) วนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2562 

 ประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัสาระส าคญัของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ ดงัน้ี 

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 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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  

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
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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 

2. ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม มีดงัน้ี 

 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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
บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อผูถื้อหุ้นเดิมเน่ืองจากก าไรสุทธิปีล่าสุดของ
บริษทัติดลบ  
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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 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนท่ีออกใหม่ของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Warrant RO) ของบริษทั ไดแ้ก่ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (HYDRO-W1) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,304,545 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 150 0.0000 
งดออกเสียง 591,673 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่13. พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจ 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบั

การมอบอ านาจต่อท่ีประชุม นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทั จะด าเนินการเพ่ิม
ทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,382,392,049 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 412,108,599 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎใน 
วาระท่ี 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธาน
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ เก่ียวกบั  

1) เง่ือนไขของการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เช่น การยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพ่ือการดงักล่าวกบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความใน
เอกสารดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนต่างๆ และ 

 2) การจดัสรรหลกัทรัพย ์การก าหนดเง่ือนไข หรือ เปล่ียนแปลง การออกใบแสดงส าคญัสิทธิของ
บริษทั ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  

จากนั้น ประธานฯไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 9 - 13หรือไม่  

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

1) นายธงชยั มีพิมาย ในนามผูร้ับมอบฉันทะของนายขจร พนารัตน์ ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง หาก
ด าเนินการเพิ่มทุนแลว้จะน าเงินจากการเพ่ิมทุนไปใชใ้นส่วนใดบา้ง 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมช้ีแจงว่า บริษทัไม่ไดแ้จกแจงรายละเอียด เน่ืองจาก
หลายๆส่วนเกี่ยวขอ้งกบัความลบัในการด าเนินธุรกิจ ในงานที่จะลงทุน เช่น โครงการมณัฑะเลยแ์ละ
โครงการเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นงานที่ใชทุ้นในการลงทุนมากพอสมควร ในการที่จะขออนุม ัติ General 
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Mandate เอาไวล้่วงหนา้เพื่อท่ีจะไดร้องรับการขยายฐานทุนเพื่อรองรับในส่วนของการด าเนินงานต่อ ซ่ึง
ในขณะน้ีไม่สามารถท่ีจะช้ีแจงเป็นตวัเลขท่ีชดัเจนได ้ทั้งน้ีการใช ้General Mandate จะตอ้งค านวณทุนท่ี
จะตอ้งเอาไปใชใ้ห้เหมาะสม ในการประชุมคร้ังน้ีจึงมีการขออนุมตัิการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
และ Warrant เอาไวก่้อน 

2) นายอชิรวตัต์ิ ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง 
1. หุ้นกูแ้ปลงสภาพเดิมท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย 3% ก็ยงัตอ้งจ่ายอยูห่รือไม่ 
2. มีกลยุทธ์ใดบา้งในการท่ีจะไดโ้ครงการ เช่น งานท่ีรัฐบาลไดช้ะลองบไป งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้งจากรัฐ 

จะมีความเส่ียงสูง มีการวางแผนจะไปต่างประเทศหรือไม่ 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในท่ีประชุมช้ีแจงว่าในส่วนของผูบ้ริหาร ก็มีทิศทางในการด าเนิน
ธุรกิจ ส่วนที่เป็นศกัภาพเดิมของ Hydro ก็จะไม่ทิ้งไป และยงัมีงานที่ด าเนินการอยู ่ที่มี SUTG เขา้มาก็
เพื่อช่วยเสริมศกัยภาพในส่วนของงานขยะ โดยเฉพาะงานในส่วนของ SUTG ที่ชา้ไป ในส่วนของเร่ือง
งานขยะ ก็เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีจะไดง้านมาซ่ึงเดิมไดร่้วมงานกบัภาครัฐเป็นหลกั แต่ขณะน้ีไดเ้พิ่มไปทาง
เอกชนมากข้ึนเพ่ือมาเสริม โดยเฉพาะเร่ืองของงบท่ีมีการชะลอ 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในท่ีประชุมช้ีแจงว่าในส่วนของการลงทุนเช่น สัมปทาน การจดัการ
น ้าเสีย ซ่ึงเป็นมุมมองระยะยาว การวางแผนการลงทุนจะไม่ไดอ้อกมาในลกัษณะผูรั้บเหมา และการรับรู้
รายไดก้็จะเป็นระยะยาว ดงันั้นในการวางแผนก็จะแตกต่างจากเดิม เป็นเร่ืองของการเตรียมฐานทุนเพื่อ
รองรับการลงทุนในระยะยาว ซ่ึงการลงทุนในระยะยาวก็เป็นเป็นการสร้างทรัพยสิ์นระยะยาวและธุรกิจท่ี
เก่ียวโยงกบัการก่อสร้างและการขายเคร่ืองจกัร 

3) นางสาวพิชญาสินี ชยุตวฒัน์ธนโชติ ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง  
การวางแผนระยะยาวแบบ 3 ปี 5 ปี 7 ปีไวห้รือไม่อยา่งไร 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมช้ีแจงว่าจากแผนเดิมที่ไดเ้สนอไปก่อน SUTG เขา้มา 
ซ่ึงในการด าเนินการในบางคร้ังก็เผชิญปัญหาก็มีในแนวทางในการแกปั้ญหานั้นไป ในขณะที่งานของ
ภาครัฐจะตอ้งมีการติดตามเพื่อท่ีจะไม่พลาดงานไป ส่วนเอกชนก็ยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ในส่วน
ของการลงทุนในระยะยาวก็ตอ้งมีการเตรียมฐานทุนเพ่ือให้รับผลตอบแทนท่ีมัน่คงในระยะยาว 

4) นายอชิรวตัต์ิ ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง 
1. การเพ่ิมทุนจะเอาไปใชใ้นโครงการมณัฑะเลยแ์ละโครงการเชียงใหม่หรือไม่ 
2. มีความจ าเป็นแค่ไหนที่จะตอ้งเพิ่มทุน จากการเพิ่มทุนคร้ังที่แลว้ยงัเหลือเงินเพิ่มทุน 100 ลา้นบาท

หากจะตอ้งใชใ้นโครงการ 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในที่ประชุมช้ีแจงว่าการเพิ่มทุน General Mandate ในคร้ังน้ี เพื่อ
น าไปใชใ้นการด าเนินงานทัว่ไป ซ่ึงอาจจะรวมถึงการเตรียมการเพื่อเสริมความพร้อมในการรองรับไม่
เพียงแต่โครงการที่บริษทัมีอยูแ่ลว้แต่อาจจะมีการพิจารณาเพื่อใชใ้นการลงทุนระยะยาว ในบางคร้ังใน
การด าเนินงานก็มีทุนไม่เพียงพอจึงตอ้งหาแนวทางในการระดมทุน รวมถึงพนัธมิตรทางการเงินเพื่อมา
เสริมฐานทุนในการด าเนินงาน และในส่วนของการเพิ่มทุนจากปีที่ผ ่านมาก็มีส่วนส าคญัส่วนนึงท่ี
น ามาใชห้น้ีเดิมของ Hydro ท่ีมีอยูน่ัน่คือเกือบคร่ึงนึงของการเพิ่มทุนคร้ังท่ีผ่านมา ในส่วนท่ีเหลือก็น าไป
ด าเนินการสนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ดงันั้นในการเพิ่มทุนในคร้ังน้ีก็เพื่อจะเป็นการสร้าง
ฐานทุนท่ีจะน ามาสนับสนุนเพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจ 

5) นายเชน ฦาไชย ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเร่ือง  
1. ในการเพ่ิมทุนหุ้นละ 1 บาท จะมีคนซ้ือหรือไม่ เน่ืองจากในขณะน้ีราคาตลาดยงั Floor อยู ่ 
2. โครงการมณัฑะเลยท่ี์แจง้ว่ามีความคืบหน้า แลว้เม่ือไหร่จะมีรายไดเ้ขา้มา 

นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ประธานในท่ีประชุมช้ีแจงว่า ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีมี 2 ส่วนคือ  

1. Warrant มีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นเดิม  
2. General Mandate ซ่ึงยงัไม่ไดก้  าหนดวนัท่ีจะออกเพียงแต่ขออนุมติัผูถื้อหุ้นเอาไวก่้อน 

ในการขอเพิ่มทุนในคร้ังน้ีเพื่อเผื่อหากตอ้งใชใ้นการด าเนินงานและในส่วนของค าถามที่ว่าในการตรา
ราคาทุนที่ 1 บาทจะมีคนซ้ือไดอ้ยา่งไร  ตลาดอาจมองศกัยภาพในมุมนึง แต่ในมุมมองของฝ่ายบริหาร
แลว้คิดว่ามีส่วนของงานท่ีอยูใ่นมือท่ีตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จเพื่อท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน เป็นการเก็บ
งวดงานส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นการเก็บงวดงานท่ีเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินมดัจ าหรือในส่วนท่ีจะตอ้งใช้
ในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะยาวที่เกี่ยวขอ้งกบัสัมปทาน ซ่ึงในการด าเนินงานจ าเป็น
จะตอ้งใชเ้งินทุน จึงจ าเป็นตอ้งขออนุมติัเพิ่มทุนไวเ้พื่อท่ีจะใชส้ร้างโอกาสท่ีจะใชใ้นการสร้างโอกาสรับ
งานเพ่ิม 

ในส่วนของโครงการมณัฑะเลย ์มีการด าเนินการเพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึงสัมปทานนั้น หากว่ามีการด าเนินการ
แลว้ไดร้ับใบอนุญาตจากพม่าแลว้  ก็จะมีการประเมินตน้ทุนเพื่อที่จะใชป้รับปรุงแผนการลงทุนของ
บริษทั จากนั้นก็จะวางแผนในการระดมทุนเพื่อที่จะด าเนินการต่อซ่ึงจะเก่ียวโยงกบัการเพิ่มทุน ดงันั้น
หากด าเนินการไดม้าแลว้ซ่ึงใบอนุญาตก็จะไดรั้บรายไดเ้ขา้มาภายใน 2 ปี  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
อนุมติัการมอบอ านาจ 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการมอบอ านาจ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 315,304,545 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 150 0.0000 
งดออกเสียง 591,673 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่14. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั  

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.  
     

 
 

(นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท)์ 
ประธานท่ีประชุม 

 
 

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
  

(นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท)์ (นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา) 
กรรมการ กรรมการ 


