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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

เวลาและสถานที ่
ประชุม เ มื ่อว นัพ ุธที ่ 20 พฤษภาคม  2563 เ วลา  14 .00 น.  ณ ห ้องประชุมชั้น  25 อาคารทีพ ี & ที  
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

องค์ประชุม 

ณ เวลา 14.10 น. มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 32 ราย 
ร วมทั้ง สิ ้น  44 ร า ย  ร วม เ ป็นจ านวน หุ ้นทั้ง สิ ้น  446,122,872 หุ ้น  จ ากจ านวนหุ ้นทั้งหมดของ 
บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 784,968,760 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 56.8332 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัครบเป็นองค์ประชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ซ่ึงก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสลิบ สูงสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายศรัญ ญาณโสภนานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. พลอากาศเอกสุรศกัด์ิ มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

4. ดร.ศิริเดช  ค าสุพรหม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

คณะผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายจิตร์อมร อนุพนัธนนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการ 

คณะผู้บริหารทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

นายกนัตภณ วนปัติกลุ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายการตลาด 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

นางสาวรสริน อภิวงั บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายณฐัวฒัน์  เกตุมุนินทร์ บริษทั ส านกัทนายความ เกตุมุนินทร์ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวจิรัชยา  วงค์ไชย ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรับและ
ขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 และไดช้ี้แจงให้
ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทั และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  
โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบติัการลงคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ผูถื้อหุ้น 
เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ ้
ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดัใหพ้ร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน
จากท่าน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี  ขอใหเ้ก็บ
บตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงมติในการประชุมคร้ัง
น้ี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

(3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

(4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ 

(5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ
ออกเสียง และก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ ผูรั้บมอบ
ฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

 กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดย
แยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 31 ก าหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดงันั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นว่าเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนบั
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น 
โดยในกรณีผูถื้อหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัจะไม่นบัการออกเสียงดงักล่าวเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนเสียง 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
 ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ บางส่วนท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัทั้งหมด หรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ 

ดังนั้ น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้ น ๆ หรือไม่  
จะนบัคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิเสียง
ลงคะแนนเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

5. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้
โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนับคะแนนในคร้ังน้ี บริษัทจัดการมีตัวแทนจากบริษัท ส านักทนายความ เกตุมุนินทร์ จ ากัด  
ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คุณณฐัวฒัน์  เกตุมุนินทร์ เป็นพยานในการนบัคะแนน 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณา
แจง้ช่ือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผูรั้บมอบฉนัทะ เพ่ิมเติมดว้ยช่ือและนามสกุลของผูม้อบฉนัทะ ใหแ้จง้
ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

จากนั้นจึงขอใหคุ้ณสลิบ สูงสวา่ง ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดงัต่อไปน้ี 



  

 

 

 

 

5 
 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรงัสติ 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) 

เร่ืองทีจ่ะพจิารณาในวาระที ่3 ถึงวาระที ่4 ถือเป็นวาระทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั และวาระที ่5 ถึงวาระที ่7 ถือเป็นวาระที่
มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
อนุมตัจิากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านีเ้ป็นอนัยกเลกิไป และจะไม่พจิารณาในวาระต่อ ๆ ไปอกี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น  
คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 โดยบริษทัไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามท่ี
กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 แลว้  

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เห็นวา่ รายงานการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ไดมี้การบนัทึกประเด็นซกัถาม
และขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
23 กนัยายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 

หมายเหต ุ 1. มติรับรองในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่าน 
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
10 เมษายน 2563 ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเพ่ิมข้อบังคับข้อ 23/1. 
รายละเอียดดงัน้ี 

ข้อ 23/1.  ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในท่ีประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตาม
วธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย และเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษทัในขอ้ 23 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ภายใตก้ าหนดของความในเร่ืองค าบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการในขอ้ 23 ในกรณีท่ีมีการประชุม

คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์การส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และประธานของท่ีประชุมนั้นตอ้งจดัเก็บส าเนาค าบอกกล่าวเรียก

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน  โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

(3) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการใหเ้ป็นตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 23 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน 
วาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกับจดัการประชุมผ่าน 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 1,197,077,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 78,496,876 
บาท และทีจ่ าหน่ายไม่ได้จ านวน 235,490,628 บาท มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
10 เมษายน 2563 ไดมี้มติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ท่ีออกโดยมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 จ านวน 313,987,504 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
รวมมูลค่า 313,987,504 บาท  

ทั้งน้ี ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทั จะมีหุ้นสามญัส่วนท่ีอยู่ระหว่างเสนอขายจ านวน 
98,121,095 บาท คือ หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 98,121,095 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (HYDRO-W1) ซ่ึงจดัสรรใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(Warrant RO)  

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัไม่ได้จัดสรรจ านวน 
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78,496,876 บาท และท่ีจ าหน่ายไม่ไดจ้ านวน 235,490,628 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทโดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น และ
มูลค่าหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ซ่ึงระบุใน
วาระท่ี 3 ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ไดมี้มติใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 883,089,855 บาท (แปดร้อยแปดสิบสามลา้นแปดหม่ืน
เกา้พนัแปดร้อยหา้สิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น : 883,089,855 หุน้ (แปดร้อยแปดสิบสามลา้นแปดหม่ืน
เกา้พนัแปดร้อยหา้สิบหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 883,089,855 หุน้ (แปดร้อยแปดสิบสามลา้นแปดหม่ืน
เกา้พนัแปดร้อยหา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- - 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี  
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. ซ่ึงเก่ียวกบัทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ 
และมูลค่าหุ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
784,968,760 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จ านวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และช่วยเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บับริษทั 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
784,968,760 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทโดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 446,122,872 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 446,122,872 100.0000 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น และ
มูลค่าหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ซ่ึงระบุ
ในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุม
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ไดมี้มติใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 1,668,058,615 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบแปดลา้นห้า
หม่ืนแปดพนัหกร้อยสิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น : 1,668,058,615 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบแปดลา้นห้า
หม่ืนแปดพนัหกร้อยสิบหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 1,668,058,615 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบแปดลา้นห้า
หม่ืนแปดพนัหกร้อยสิบหา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- - 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี  
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. ซ่ึงเก่ียวกบัทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ 
และมูลค่าหุ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 446,122,872 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 446,122,872 100.0000 
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หมายเหต ุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน 
(Rights Offering) ของบริษัท จ านวน 784,968,760 หุ้น 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
10 เมษายน 2563 ไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จ านวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจ านวน
หรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทั้งจ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปให้แก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดงัน้ี 

(ก) เสนอขายในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.14 บาท ซ่ึงเป็นการเสนอขาย
ในราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะจองซ้ือหุน้ในจ านวนท่ีเกินกวา่สิทธิของตนได ้ทั้งน้ี ก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้น ท่ี มี สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนตามสัด ส่วนการถือหุ้น  (Right Offering)             
(Record Date) ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 และก าหนดวนัเสนอขายและช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนระหวา่ง
วนัท่ี 15 – 19  มิถุนายน 2563 

ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ในรอบแรก
แลว้ บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงใน
การจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกวา่
จะจ าหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ไดท้ั้งจ านวน ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร ยกเวน้
กรณีไม่สามารถจัดสรรได้เน่ืองจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซ้ือหุ้น
ดงักล่าวอีกต่อไป 

(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัใหม่เหลืออนัเน่ืองมาจากการจองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้ ให้คณะกรรมการ
บริษทัมีอ านาจและดุลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 
ตามสดัส่วนไดอี้ก ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร 

อยา่งไรก็ดี การท่ีบริษทัไดก้ าหนดการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ (เกินสดัส่วนการถือหุน้) ของผู ้
ถือหุ้นจนกว่าจะจ าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ได้ทั้ งจ านวนนั้ น บริษัทได้พิจารณาจาก
สถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทัท่ีมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง เห็นวา่เพ่ือใหก้ารเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ไดรั้บเงิน
ครบถว้นตามท่ีประมาณการไว ้จึงเห็นวา่ การด าเนินการดงักล่าวน่าจะมีผลประโยชน์ต่อบริษทั  
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

(ค) สิทธิในการจองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 

คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง   

ค าถาม ถา้หากบริษทัจ าหน่ายหุน้ไดไ้ม่หมด ทางบริษทัมีแผนส ารองไวว้า่อยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ  

คุณศรัญ ญาณโสภนานนัท ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร: บริษทัอาจตอ้งพิจารณาจ านวนหุน้ท่ีสามารถจ าหน่าย
ได ้โดยพิจารณาจากจ านวนหุ้น และผลกระทบท่ีจะเกิดกบับริษทั ทั้งน้ี การท่ีบริษทัเสนอการเพ่ิมทุนนั้น  
บริษทัจะสามารถจ าหน่ายหุน้ไดเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทัได ้

คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง   

ค าถาม ถา้บริษทัสามารถจ าหน่ายหุน้ไดห้มด คาดวา่จะไดรั้บเงินจ านวน 110 ลา้นบาท ทางบริษทัจะน าเงิน
ท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปลงทุนอะไรบา้ง ขอทราบอยา่งละเอียด 

ค าตอบ  

คุณศรัญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร : อาจจะตอบลงรายละเอียดไดไ้ม่หมด แต่ทั้ งน้ีส่วน
หน่ึงบริษทัจะใชใ้นการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั เช่น ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed cost) ต่างๆ ของบริษทั อีก
ส่วนหน่ึงใชใ้นการด าเนินงานในโครงการเก่าให้แลว้เสร็จ ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ย 2 โครงการมีมูลค่ารวม
ประมาณ 1,000 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกส่วนจะแบ่งไวใ้ชใ้นการด าเนินงานท าโครงการใหม่ ดงัน้ี 

1.  โครงการท่ีทางบริษทัชนะการประมูลมา ตามประกาศของทางราชการ 
2. โครงการท่ีก าลงัจะเปิดท าการประมูล ทางบริษทัมีแผนท่ีจะเขา้ร่วมประมูลงานในช่วง ไตรมาสท่ี 3 และ 

4 ของปีน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน 
วาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วน 
(Rights Offering) ของบริษทั จ านวน 784,968,760 หุน้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 446,122,872 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 446,122,872 100.0000 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
10 เมษายน 2563 ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให ้คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ
จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการด าเนินการดงัน้ี 

1. การก าหนดรายละเอียด วนัและเวลาท่ีจดัสรรหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเขา้เจรจา ตกลง และลงนาม 
ในเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ 
กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปจนเสร็จ
การ และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควร และ 

2. การยืน่ขอจดทะเบียนตา่งๆ เพ่ือการดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน
ต่างๆ และ 

3. การก าหนด หรือ เปล่ืยนแปลงหรือ แกไ้ข วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 และก าหนดการ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

4. การพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด เง่ือนไข เและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย
หุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เช่น วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) วิธีการหรือเง่ือนไขในการช าระเ งิน 
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญัใหม่ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม รวมถึงอ านาจในการ
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าวทุก
ประการ  

5. การจดัสรรหลกัทรัพย ์การก าหนดเง่ือนไข หรือ แกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ืยนแปลง เง่ือนไขต่างๆ และการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเห็นสมควรเพ่ือความส าเร็จลุล่วงของการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ทุก
ประการ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน  
วาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการมอบอ านาจโดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 446,122,872 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 446,122,872 100.0000 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

หลงัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแลว้  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม  

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วม
ประชุมและปิดประชุมในเวลา 15.10 น. 

     
 
 

(นายสลิบ สูงสวา่ง) 
ประธานท่ีประชุม 

 
 

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2563 
  

(นายสลิบ สูงสวา่ง) (นายศรัญ ญาณโสภนานนัท)์ 
กรรมการ กรรมการ 


