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HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เวลาและสถานที่
ประชุม เมื ่อ ว นั พุธ ที ่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งประชุม ชั้ น 25 อาคารที พ ี & ที
ซอยวิภาวดี รังสิ ต 19 ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
องค์ ประชุม
ณ เวลา 14.10 น. มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 32 ราย
ร วม ทั้ ง สิ ้ น 44 ร าย ร วม เ ป็ นจ าน วน หุ ้น ทั้ ง สิ ้ น 446,122,872 หุ ้น จ ากจ านวนหุ ้น ทั้ ง หมดของ
บริ ษ ทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ที่ อ อกและเรี ย กชาระแล้ว 784,968,760 หุ ้น หรื อ คิดเป็ น
ร้อ ยละ 56.8332 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ จาหน่ ายได้แ ล้ว ของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดไว้ว่าจะต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องถื อหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
คณะกรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายสลิบ สูงสว่าง

ประธานกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. นายศรัญ ญาณโสภนานันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

4. ดร.ศิริเดช คาสุพรหม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัททีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. ศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2. นายสมชาญ ปั ญจะลักษณ์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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คณะผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
นายจิตร์อมร อนุพนั ธนันท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

คณะผู้บริหารทีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุม
นายกันตภณ วนัปติกลุ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จากัด
นางสาวรสริ น อภิวงั

บริ ษทั เอส พี ออดิท จากัด

ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
นายณัฐวัฒน์ เกตุมุนินทร์

บริ ษทั สานักทนายความ เกตุมุนินทร์ จากัด

เริ่มการประชุม
นางสาวจิ รัชยา วงค์ไชย ซึ่ งรับหน้าที่ เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุ ม”) กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่มาเข้าร่ วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 และได้ช้ ีแจงให้
ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริ ษทั และเพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่ วน
ของการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม ผูด้ าเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสี ยง ดังนี้
1.
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคนจะมี คะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนหุ ้นที่ ตนถื อ อยู่
โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2.
กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ปฏิบตั ิการลงคะแนน
เสี ยงดังต่อไปนี้
ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ ้น
เห็นชอบหรื อเห็นด้วย ตามจานวนเสี ยงของท่าน ต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ผู ้
ถือหุ ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษทั จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
จากท่าน
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ในการรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยง
ทั้งหมด และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บ
บัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้ง
นี้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิด
ความโปร่ งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
(1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

(2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

(3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

(4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าเสี ยงที่มีอยู่

(5)

บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณี ที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสี ยง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง
3.
กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม หรื อมอบให้กรรมการหรื อกรรมการอิสระ
ออกเสี ยง และกาหนดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูม้ อบฉันทะ ผูร้ ับมอบ
ฉันทะจะลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ อบฉันทะ
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นที่ทาหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณี ของผูถ้ ือหุ ้นต่างประเทศ ซึ่ งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดย
แยกเสี ยงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
4.
ภายใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ข้อ 31 กาหนดว่า “ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรื อไม่ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเท่านั้น
โดยในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นมีการออกเสี ยงลงคะแนน “งดออกเสี ยง” บริ ษทั จะไม่นบั การออกเสี ยงดังกล่าวเป็ นฐาน
ในการนับคะแนนเสี ยง
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(2)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อการโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ บางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ฉ) การควบหรื อเลิกกิจการ
ดัง นั้น ในการพิ จ ารณาคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้น ว่า เห็ น ด้ว ยในวาระนั้น ๆ หรื อ ไม่
จะนับคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิเสี ยง
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนนเสี ยง
5.
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
6.
คะแนนเสี ยงของจานวนผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7.
ในการนับ คะแนนในครั้ งนี้ บริ ษ ัท จัด การมี ต ัว แทนจากบริ ษ ัท ส านัก ทนายความ เกตุ มุ นิ น ทร์ จ ากัด
ที่ปรึ กษากฎหมาย คือ คุณณัฐวัฒน์ เกตุมุนินทร์ เป็ นพยานในการนับคะแนน
8.
ก่ อนลงมติ ในแต่ละวาระ ประธานในที่ ประชุ มจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ซัก ถามในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่ตอ้ งการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นกรุ ณา
แจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณี ของผูร้ ับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผูม้ อบฉันทะ ให้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
จากนั้นจึงขอให้คุณสลิบ สู งสว่าง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
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เรื่ องทีจ่ ะพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็ นวาระทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกัน และวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 ถือเป็ นวาระที่
มีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้นแล้ ว จะถื อว่ าวาระอื่ น ๆ ที่ได้ รับ
อนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นไปแล้ วก่ อนหน้ านีเ้ ป็ นอันยกเลิกไป และจะไม่ พจิ ารณาในวาระต่ อ ๆ ไปอีก
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม น าเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยบริ ษทั ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านล่วงหน้า
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 แล้ว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เห็นว่า รายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุม

ที่ ประชุมพิจารณาแล้วมี มติรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
23 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

หมายเหตุ

จานวน (เสียง) ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้ง หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและออก
เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
444,822,793
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
0.0000
444,822,793
100.0000
1. มติ รับรองในวาระนี้ ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ จั ด การประชุ ม ผ่ า น
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ จัด การประชุ ม ผ่า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยการเพิ่ ม ข้อ บัง คับ ข้อ 23/1.
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 23/1. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ประธานในที่ ป ระชุ ม จะก าหนดให้ จัด การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ ก็ได้ และให้การประชุ มนั้นมีผลทางกฎหมายเช่ นเดี ยวกับการประชุ มคณะกรรมการตาม
วิธีการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย และเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในข้อ 23 ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ การดาเนิ นการจะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ภายใต้กาหนดของความในเรื่ องคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมคณะกรรมการในข้อ 23 ในกรณี ที่มีการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การส่ งคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
จะส่ งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสาเนาคาบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(3) สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนของกรรมการให้เป็ นตามที่กาหนดไว้ในข้อ 23
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความเห็ นและซักถามคาถามแล้ว ผูด้ าเนิ นการประชุ มจึ งขอให้ที่ประชุ มลงมติใน
วาระนี้

มติทปี่ ระชุม

ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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มีผ้ถู ือหุ้น

หมายเหตุ

วาระที่ 3

จานวน (เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
444,822,793
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
444,822,793
100.0000
1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว แต่ ยังไม่ ได้ จัดสรรจานวน 78,496,876
บาท และทีจ่ าหน่ ายไม่ ได้ จานวน 235,490,628 บาท มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ ้นสามัญ
เพื่อรองรั บการเพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่ ออกโดยมติ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จานวน 313,987,504 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวมมูลค่า 313,987,504 บาท
ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั บริ ษทั จะมีหุ้นสามัญส่ วนที่ อยู่ระหว่างเสนอขายจานวน
98,121,095 บาท คือ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 98,121,095 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั (HYDRO-W1) ซึ่ งจัดสรรใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
(Warrant RO)
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุม

ที่ ประชุมมีมติ อนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 1,197,077,359 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบี ยน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิ กหุ ้น สามัญที่ ได้จดทะเบี ยนไว้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้จัดสรรจานวน
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78,496,876 บาท และที่จาหน่ายไม่ได้จานวน 235,490,628 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทโดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

หมายเหตุ

วาระที่ 4

จานวน (เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
444,822,793
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
444,822,793
100.0000
1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุ้น และ
มูลค่ าหุ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ซึ่งระบุใน
วาระที่ 3 ข้างต้น บริ ษทั จะต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั เป็ นดังนี้
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ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน :

883,089,855 บาท

(แปดร้อยแปดสิ บสามล้านแปดหมื่น
เก้าพันแปดร้อยห้าสิ บห้าบาท)

แบ่งออกเป็ น

:

883,089,855 หุน้

(แปดร้อยแปดสิ บสามล้านแปดหมื่น
เก้าพันแปดร้อยห้าสิ บห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

:

1 บาท

โดยแบ่งออกเป็ น

:

หุน้ สามัญ

:

883,089,855 หุน้

(แปดร้อยแปดสิ บสามล้านแปดหมื่น
เก้าพันแปดร้อยห้าสิ บห้าหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

:

-ไม่มี-

-

(หนึ่งบาท)

จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. ซึ่ งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้
และมู ล ค่ าหุ ้น เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับการลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ เสนอทุ ก
ประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

หมายเหตุ

จานวน (เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
444,822,793
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
444,822,793
100.0000
1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
883,089,855 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
784,968,760 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 เมษายน 2563 ได้มีมติ ให้นาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ดาเนิ นการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน
จ านวน 784,968,760 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ มจ านวน 883,089,855 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย นจานวน
1,668,058,615 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 784,968,760 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กบั บริ ษทั
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุม

ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ ให้ดาเนิ นการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนจานวน 784,968,760 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
จานวน 883,089,855 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
784,968,760 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

หมายเหตุ

วาระที่ 6

จานวน (เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
446,122,872
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
446,122,872
100.0000
1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุ้น และ
มูลค่ าหุ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผูด้ าเนิ นการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ซึ่ งระบุ
ในวาระที่ 5 ข้างต้น บริ ษทั จะต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ซึ่ งประชุม
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เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน :

1,668,058,615 บาท

(หนึ่ งพันหกร้อยหกสิ บแปดล้านห้า
หมื่นแปดพันหกร้อยสิ บห้าบาท)

แบ่งออกเป็ น

:

1,668,058,615 หุน้

(หนึ่ งพันหกร้อยหกสิ บแปดล้านห้า
หมื่นแปดพันหกร้อยสิ บห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

:

1 บาท

โดยแบ่งออกเป็ น

:

หุน้ สามัญ

:

1,668,058,615 หุน้

(หนึ่ งพันหกร้อยหกสิ บแปดล้านห้า
หมื่นแปดพันหกร้อยสิ บห้าหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

:

-ไม่มี-

-

(หนึ่งบาท)

จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. ซึ่ งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้
และมูลค่าหุ ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั โดยมี รายละเอี ยดตามที่ เสนอทุ ก
ประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

446,122,872
0
0
0
446,122,872

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่ม ทุนให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นเดิมของบริ ษัท ตามสั ดส่ วน
(Rights Offering) ของบริษัท จานวน 784,968,760 หุ้น
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จานวน 784,968,760 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายครั้งเดียวเต็มจานวน
หรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจานวนหรื อเป็ นคราวๆ ไปให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดังนี้
(ก) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.14 บาท ซึ่งเป็ นการเสนอขาย
ในราคาที่ ต่ ากว่ามูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 โดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิที่จะจองซื้อหุน้ ในจานวนที่เกินกว่าสิ ทธิของตนได้ ทั้งนี้ กาหนดรายชื่อผู ้
ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรหุ ้ น สา มั ญ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Right Offering)
(Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และกาหนดวันเสนอขายและชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนระหว่าง
วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563
ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในรอบแรก
แล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงใน
การจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ (เกินสัดส่ วนการถือหุ ้น) ของตนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นจนกว่า
จะจาหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่ได้ท้ งั จานวน ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้น
กรณี ไ ม่ ส ามารถจัดสรรได้เนื่ อ งจากเป็ นเศษหุ ้น หรื อ ไม่ มี ผูถ้ ื อหุ ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้ อหุ ้น
ดังกล่าวอีกต่อไป
(ข) ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญใหม่เหลืออันเนื่ องมาจากการจองซื้ อของผูถ้ ือหุ ้นเดิ มข้างต้น ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั มีอานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั
ตามสัดส่วนได้อีก ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรร
อย่างไรก็ดี การที่บริ ษทั ได้กาหนดการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุน้ ) ของผู ้
ถื อ หุ ้ น จนกว่า จะจ าหน่ า ยหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ไ ด้ท้ ัง จ านวนนั้น บริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั ของบริ ษทั ที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับเงิน
ครบถ้วนตามที่ประมาณการไว้ จึงเห็นว่า การดาเนินการดังกล่าวน่าจะมีผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
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(ค) สิ ทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
คุณนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง
คาถาม ถ้าหากบริ ษทั จาหน่ายหุน้ ได้ไม่หมด ทางบริ ษทั มีแผนสารองไว้วา่ อย่างไรบ้าง
คาตอบ
คุณศรัญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร: บริ ษทั อาจต้องพิจารณาจานวนหุน้ ที่สามารถจาหน่าย
ได้ โดยพิจารณาจากจานวนหุ ้น และผลกระทบที่ จะเกิ ดกับบริ ษทั ทั้งนี้ การที่ บริ ษทั เสนอการเพิ่มทุนนั้น
บริ ษทั จะสามารถจาหน่ายหุน้ ได้เพียงพอต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ได้
คุณนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง
คาถาม ถ้าบริ ษทั สามารถจาหน่ายหุน้ ได้หมด คาดว่าจะได้รับเงินจานวน 110 ล้านบาท ทางบริ ษทั จะนาเงิน
ที่ได้จากการเพิม่ ทุนไปลงทุนอะไรบ้าง ขอทราบอย่างละเอียด
คาตอบ
คุณศรัญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร: อาจจะตอบลงรายละเอียดได้ไม่หมด แต่ท้ งั นี้ ส่วน
หนึ่ งบริ ษทั จะใช้ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั เช่น ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) ต่างๆ ของบริ ษทั อีก
ส่ วนหนึ่ งใช้ในการดาเนิ นงานในโครงการเก่าให้แล้วเสร็ จ ซึ่ งปั จจุบนั ประกอบด้วย 2 โครงการมีมูลค่ารวม
ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกส่วนจะแบ่งไว้ใช้ในการดาเนินงานทาโครงการใหม่ ดังนี้
1. โครงการที่ทางบริ ษทั ชนะการประมูลมา ตามประกาศของทางราชการ
2. โครงการที่กาลังจะเปิ ดทาการประมูล ทางบริ ษทั มีแผนที่จะเข้าร่ วมประมูลงานในช่วง ไตรมาสที่ 3 และ
4 ของปี นี้
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความเห็ นและซักถามคาถามแล้ว ผูด้ าเนิ นการประชุ มจึ งขอให้ที่ประชุ มลงมติใน
วาระนี้
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วน
(Rights Offering) ของบริ ษทั จานวน 784,968,760 หุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
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มีผ้ถู ือหุ้น

หมายเหตุ

วาระที่ 8

จานวน (เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
446,122,872
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
446,122,872
100.0000
1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั กิ ารมอบอานาจ
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการดังนี้
1. การกาหนดรายละเอี ยด วันและเวลาที่ จดั สรรหลักทรั พย์ ตลอดจนการเข้าเจรจา ตกลง และลงนาม
ในเอกสารและ/หรื อสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรื อแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
กระทรวงพาณิ ชย์ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปจนเสร็ จ
การ และการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและสมควร และ
2. การยืน่ ขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงคาขอหรื อข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ เกี่ ยวข้องกับการจดทะเบี ยน
ต่างๆ และ
3. การกาหนด หรื อ เปลื่ยนแปลงหรื อ แก้ไข วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 และกาหนดการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
4. การพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข เและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย
หุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม เช่น วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Right Offering) (Record Date) วิ ธี ก ารหรื อเงื่ อ นไขในการช าระเงิ น
รายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้นสามัญใหม่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม รวมถึงอานาจในการ
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ดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการเสนอขายหุ ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมดังกล่าวทุก
ประการ
5. การจัดสรรหลักทรัพย์ การกาหนดเงื่อนไข หรื อ แก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลื่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆ และการ
ดาเนิ นการใด ๆ ที่ จาเป็ นและเห็นสมควรเพื่อความสาเร็ จลุล่วงของการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้นทุก
ประการ
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความเห็ นและซักถามคาถามแล้ว ผูด้ าเนิ นการประชุ มจึ งขอให้ที่ประชุ มลงมติใน
วาระนี้
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการมอบอานาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

หมายเหตุ

จานวน (เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
446,122,872
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
0.0000
446,122,872
100.0000
1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
หลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลามาร่ วม
ประชุมและปิ ดประชุมในเวลา 15.10 น.

(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานที่ประชุม
รับรองความถูกต้ องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

(นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ

(นายศรัญ ญาณโสภนานันท์)
กรรมการ
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