
 

การประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2563 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ซอยวิภาวดีรงัสิต 19  

ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น. 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชุมฯ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ 2019 

(COVID-19) บรษัิทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมอ่นญุาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเดินทางไปหรอืกลบัมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดตอ่อนัตราย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ทอ้งที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดโรคติดตอ่อนัตรายฯ นอ้ยกว่า 14 

วนัเขา้รว่มการประชมุ หรอื 

2. นอกจากที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีความเสีย่งสงู เช่น เดินทางไปหรอืกลบัมาจากประเทศกลุม่เสีย่งนอ้ยกวา่ 14 

วนั หรอื เป็นผูม้ีไขห้รอืมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ควรมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้

รว่มประชมุแทน ตามวิธีการซึง่แสดงในสิง่ที่สง่มาดว้ย ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไมอ่นญุาตใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่

มีความเสีย่งสงูเขา้รว่มการประชมุ 

3. บรษัิทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบ

ผูท้ี่มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บรษัิทฯ ขอสวงนสทิธิไมอ่นญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ที่

มีความเสี่ยงดงักล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้

ผูอ้ื่นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ 

4. ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้แมไ้ม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในกลุม่เสี่ยง  

ควรมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้ประชมุแทน 

5. บรษัิทฯ ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 
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 5 พฤษภาคม 2563 

เรือ่ง เชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2563 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าหรบัวาระท่ี 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2562  
 2. ส าหรบัวาระท่ี 3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 3. แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 4. การลงทะเบียน เอกสารที่จะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 5. รายช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 6. ขอ้บงัคบัของบรษัิท ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จ าก ัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้ชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้  
ครัง้ที ่ 1/2563 ในวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00  น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 25 อาคาร ทีพี แอนด ์ที เลขที่ 1  
ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปนี  ้

ทัง้นี ้เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกัน และวาระที่ 5 ถึง 
วาระท่ี 7 ถือเป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ จะถือวา่
วาระอื่น ๆ ที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ไปแลว้ก่อนหนา้นีเ้ป็นอนัยกเลกิไป และจะไมพ่ิจารณาในวาระตอ่ ๆ ไปอีก 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
23 กันยายน 2562 และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย”์) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญ
ประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ไดม้ีการบนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คดิเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ  มติรบัรองในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ไดม้ี
มติใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
จดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยการเพิ่มขอ้บงัคบัขอ้ 23/1 รายละเอียดดงันี ้

ขอ้ 23/1.  ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชมุจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้
และใหก้ารประชุมนัน้มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกบัการประชมุคณะกรรมการตามวิธีการที่บญัญัติไวใ้นกฎหมาย 
และเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) การประชมุคณะกรรมการบรษัิทในขอ้ 23 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ภายใตก้ าหนดของความในเรื่องค าบอกกลา่วเรียกประชุมคณะกรรมการในขอ้ 23 การสง่ค าบอกกลา่วเรยีก

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะสง่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้และประธานของที่ประชุมนัน้

ตอ้งจดัเก็บส าเนาค าบอกกลา่วเรยีกประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน  โดยจะจดัเก็บใน

รูปขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

(3) สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของกรรมการใหเ้ป็นตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 23 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลง
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 
78,496,876 บาท และที่จ าหน่ายไม่ได้จ านวน 235,490,628 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติ
ให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,197,077,359 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัเพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้จดทะเบียนไวแ้ลว้จ านวน 313,987,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ         
1 บาท รวมมลูค่า 313,987,504 บาท จากการไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 78,496,876 หุน้ รวมถึงการปฏิเสธการใชส้ิทธิ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบคุคลในวงจ ากดัจ านวน 78,496,876 หุน้ และการยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ที่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 156,993,752 หุน้  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนของบรษัิท ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น 
และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบใุนวาระที่ 3 ขา้งตน้ บริษัท
จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติให้
น าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท เป็นดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 883,089,855 บาท (แปดรอ้ยแปดสิบสามลา้นแปดหมื่นเกา้พนั
แปดรอ้ยหา้สบิหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 883,089,855 หุน้ (แปดรอ้ยแปดสิบสามลา้นแปดหมื่นเกา้พนั
แปดรอ้ยหา้สบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น :   
 หุน้สามญั : 883,089,855 หุน้ (แปดรอ้ยแปดสิบสามลา้นแปดหมื่นเกา้พนั

แปดรอ้ยหา้สบิหา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ไดม้ี
มติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิด  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 784,968,760 บาท จากทนุ
จดทะเบียนเดิมจ านวน 883,089,855 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่
ทุนจ านวน 784,968,760 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และช่วยเพิ่ม
สภาพคลอ่งใหก้บับรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบรษัิท ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยการเพิ่มทนุดงักลา่วจะช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งใหก้บับรษัิท เพื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น 
และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบใุนวาระที่ 5 ขา้งตน้ บรษัิท
จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติให้
น าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท เป็นดงันี ้
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ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 1,668,058,615 บาท  (หนึ่งพันหกรอ้ยหกสิบแปดลา้นห้าหมื่น
แปดพนัหกรอ้ยสบิหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 1,668,058,615 หุน้  (หนึ่งพันหกรอ้ยหกสิบแปดลา้นห้าหมื่น
แปดพนัหกรอ้ยสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น :   
 หุน้สามญั : 1,668,058,615 หุน้  (หนึ่งพันหกรอ้ยหกสิบแปดลา้นห้าหมื่น

แปดพนัหกรอ้ยสบิหา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน 
(Rights Offering) ของบริษัท จ านวน 784,968,760 หุ้น 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ไดม้ี
มติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
784,968,760 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรอืแตบ่างสว่นก็ได ้โดยจะออกและ
เสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights 
Offering) ดงันี ้

(ก) เสนอขายในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.14 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายใน
ราคาที่ต  ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทตามมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
โดยผูถื้อหุน้มีสทิธิที่จะจองซือ้หุน้ในจ านวนท่ีเกินกวา่สทิธิของตนได ้ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) (Record Date) ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 
2563 และก าหนดวนัเสนอขายและช าระคา่หุน้เพิ่มทนุระหวา่งวนัท่ี 15 – 19 มิถนุายน 2563 

(ข) ในกรณีที่มีหุน้สามญัใหม่เหลืออนัเนื่องมาจากการจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจและดลุยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัใหมท่ี่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นไดอ้ีก  

ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 
บริษัท จะด าเนินการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้
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หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ (เกินสดัสว่นการถือหุน้) ของตนตามสดัสว่นการถือหุน้จนกวา่จะจ าหนา่ยหุน้สามญั
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ไดท้ัง้จ านวน ในราคาเดียวกันกบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรร ยกเวน้กรณีไม่สามารถจดัสรรได้
เนื่องจากเป็นเศษหุน้ หรอืไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้ดงักลา่วอีกตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี การที่บริษัท ไดก้ าหนดการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการถือหุน้) ของผูถื้อหุน้
จนกว่าจะจ าหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ไดท้ัง้จ านวนนัน้ บริษัท ไดพ้ิจารณาจากสถานการณปั์จจุบนั
ของบริษัท ที่มีผลขาดทนุอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเพื่อใหก้ารเพิ่มทนุในครัง้นี ้ไดร้บัเงินครบถว้นตามที่ประมาณ
การไว ้จึงเห็นวา่ การด าเนินการดงักลา่วนา่จะมีผลประโยชนต์อ่บรษัิท  

(ค) สิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุจากการเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่น ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยการเพิ่มทนุใน
รูปแบบดงักล่าวเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและเพิ่มสภาพคลอ่ง
ใหก้บับรษัิท 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ไดม้ี
มติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการด าเนินการดงันี  ้

1. การก าหนดรายละเอียด วนัและเวลาที่จดัสรรหลกัทรพัย ์ตลอดจนการเขา้เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสาร
และ/หรอืสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดตอ่ หรอืแจง้รายงานรายการตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ กระทรวงพาณิชย ์
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไปจนเสร็จการ และการด าเนินการใด ๆ 
อนัจ าเป็นและสมควร และ 

2. การยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนตา่งๆ และ 

3. การก าหนด หรือ เปลื่ยนแปลงหรือ แกไ้ข วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 และก าหนดการต่างๆที่
เก่ียวขอ้งตอ่การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
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4. การพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข เและรายละเอียดตา่งๆ ในการเสนอขายหุน้
สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ เช่น วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) (Record Date) วิธีการหรอืเง่ือนไขในการช าระเงิน รายละเอยีดอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัใหม ่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม รวมถงึอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น
และเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิดงักลา่วทกุประการ  

5. การจัดสรรหลกัทรพัย ์การก าหนดเง่ือนไข หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลื่ยนแปลง เง่ือนไขต่างๆ และการ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเห็นสมควรเพื่อความส าเรจ็ลลุว่งของการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 
1/2563 พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจรายละเอียดตามที่เสนอในขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 9. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วโดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยบรษัิทจะเปิด
ใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ประชมุตัง้แต่เวลา 12.00 น. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง กรุณาแสดงบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารท่ีทางราชการออกใหโ้ดยตอ้งมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดงักลา่วก่อนเขา้รว่มประชมุ  

หากผูถื้อหุน้ทา่นใดไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุม
และออกเสยีงแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
ที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี  ้และปิดอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ย ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่จะเข้ารว่มประชมุตอ้ง
น าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุตามรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดับที่ 4 และสง่มอบใหแ้ก่ประธาน
ในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) และ/หรอื บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้รว่มประชมุ 

ในการนี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ  พลอากาศ
เอกสุรศักดิ์  มีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้บัมอบฉันทะและโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้ม
เอกสารประกอบไปที ่บร ิษัท ไฮโดรเท็ค จ าก ัด (มหาชน)  เลขานุการบริษัท เลขที ่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14  
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจต ุจกัร เขตจตจุกัร กรุง เทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยใหถ้ ึงบร ิษัทก่อนวนัที ่  
15 พฤษภาคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างนอ้ยครึ่งชั่วโมง ณ สถานที่ประชุม  ซึ่งรายละเอียดและประวตัิของ
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กรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏอยู่ในขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้รว่ม
ประชุมแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กรุณาศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน เอกสารที่จะตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 รวมทัง้
ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 และ 6 หากทา่นมี
ขอ้สงสยั หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท้ี่เลขานกุารบริษัท โทร 0-2936-1661-2 ในวนัและเวลาท า
การ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
 

        
(นายศรัญ ญาณโสภนานันท)์ 

                กรรมการ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2562 

เวลาและสถานที ่
ประช ุมเมื ่อวนัจ ันทรท์ี ่ 23 ก ันยายน 2562 เวลา 14 .00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้  25 อาคารทีพี & ที  
ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.40 น มีผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน  51 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน  
65 ราย รวมทัง้สิน้  116 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้  302,799,625 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมดของ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 302,799,625 หุน้ หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 38.5747 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษัท ซึ่งก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  
25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่า  1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสลบิ สงูสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายศรญั ญาณโสภนานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

4. ดร.ศิรเิดช  ค าสพุรหม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  
กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

นายจิตรอ์มร อนพุนัธนนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายปฏิบตัิการ 

นายกนัตภณ วนปัติกลุ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการตลาด 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา บรษัิท เอส พี ออดิท จ ากดั 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. ที่ปรึกษาทางการเงนิบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จ ากัด 

นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวลลัยร์มิา นาคทบั ผูจ้ดัการ 

2. ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระบริษัท แกรนท ์ธอนตัน เซอรว์ิสเซส จ ากัด 

นางจฬุาภรณ ์น าชยัศิร ิ กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวมนวลยั รชัตกล ุ ผูจ้ดัการ 

นายสเุมธ ลาภเจรญิพนัธ ์ ผูจ้ดัการอาวโุส 

นายณฐกร เลจวฒันะชยั ที่ปรกึษาอาวโุส 

3. ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 

นายเอกชยั โชติพิทยสนุนท ์  ทนายความหุน้สว่น 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวจิรชัยา  วงคไ์ชย ซึ่งรบัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กลา่วตอ้นรบัและ
ขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 และไดชี้แ้จง 
ใหท้ราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษัิท และเพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในสว่น
ของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสยีง ดงันี ้
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยให้
นบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ร ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย ทัง้นี ้เพื่อให้
เกิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรบัทกุวาระ หากไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อ
หุน้ เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติที่น  าเสนอ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง 
ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พรอ้มลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากทา่น 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหลา่นี ้ ขอใหเ้ก็บ
บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คืนแก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิท หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชมุครัง้นี ้
เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กิด
ความโปรง่ใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

(3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

(4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 

(5) บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีที่ทา่นตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุม หรือมอบใหก้รรมการหรือกรรมการอิสระ
ออกเสียง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะ 
จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

 กรณีผู้ถือหุ้นที่ท  าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนใน 
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ  
โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 31 ก าหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง 
และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้  ๆ หรือไม่ จะนบั
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเทา่นัน้ 
โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บริษัทจะไมน่บัการออกเสียงดงักลา่วเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนเสยีง 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้  
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืการโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืการรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือ บางส่วนที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิททัง้หมด หรอืการรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ฉ) การควบหรอืเลกิกิจการ 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้  ๆ หรือไม่ จะนบั
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”  ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิเสียง
ลงคะแนนเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 



สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 
  

 

 

 

 

13 
 

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) 

5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของท่านได ้
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนับคะแนนในครัง้นี ้บริษัทจัดการมีตัวแทนจากบริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด ที่ปรึกษา
กฎหมาย คือ คณุเอกชยั โชติพิทยสนุนท ์เป็นพยานในการนบัคะแนน 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ช่ือ
และนามสกลุของทา่น และในกรณีของผูร้บัมอบฉนัทะ เพิ่มเติมดว้ยช่ือและนามสกลุของผูม้อบฉนัทะ ใหแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ
ก่อนซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

จากนัน้จึงขอใหคุ้ณสลิบ สงูสว่าง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

เร่ืองที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถงึวาระที่ 4 ถอืเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นแล้ว จะถอืว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถอืหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลกิ
ไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ผู้ด  าเนินการประชุมน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัท ไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
ทกุทา่นลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 แลว้  

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2562 เห็นว่า รายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 ไดม้ีการบนัทึกประเด็น
ซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
30เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุน้

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 302,799,625 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 302,799,625 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 2 พิ จารณาอ นุ มัติ ก ารจ าห น่ าย เ งินลง ทุน ในบ ริ ษัท  เอสยูที  โ กลบอล  จ ากั ด  ให้ แก่   
นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา  นายอินธิเดชน ์พลอินทร ์และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถงึการเข้าท า
สัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากัด 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 9/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท 
เอสยูที  โกลบอล จ ากัด  (ต่อไปนี ้จะอ้างถึ งว่า  “SUTG”) และขอเ ชิญให้ที่ปรึกษาทางการเ งิน 
คณุปิยะภา จงเสถียร กรรมการผูจ้ดัการ ของบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ ากดั ชีแ้จงรายละเอียดของการ
จ าหนา่ยเงินลงทนุใน SUTG ตอ่ไป  

ที่ปรกึษาทางการเงินจึงเรียนต่อที่ประชุมว่า สินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายไปไดแ้ก่จ านวน 132,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของหุ้นทั้งหมดของ SUTG ให้แก่นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา  
นายอินธิเดชน ์พลอินทร ์และนางสาวนิตยา ณ สงขลา (รวมเรียกว่า “ผู้ซือ้”) รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้
ขายหุน้ของ SUTG ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายเงินลงทุนใน SUTG 
(ตอ่ไปนีจ้ะอา้งถึงวา่ “ธุรกรรมการจ าหน่ายเงนิลงทุน”)  
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุใน SUTG ดงักลา่วของคณะกรรมการบริษัทนัน้ สอดคลอ้ง
และเนื่องมาจากผลการพิจารณา ศึกษา ขอ้ดี ขอ้เสีย ของขอ้เสนอที่นายศุภฤกษ์ไดแ้จง้เป็นหนงัสือมายงั
บริษัท เพื่อเสนอซือ้หุน้จ านวน 132,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 66 ของหุน้
ทัง้หมดของ SUTG เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562  

ค่าตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิน้เท่ากับ  
307,030,552 บาท แบง่ออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่  

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 จ านวน 265,000,000 บาท หรือคิดเป็น 265,000 
หน่วย (ราคา 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ) และยอดดอกเบีย้คา้งจ่าย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 
2562 เป็นจ านวน 7,030,552 บาท 

โดย ณ ปัจจบุนั ผูซ้ือ้ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพตามจ านวนดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 
(2) เงินสดจ านวน 35,000,000 บาท 

นอกจากนี ้บรษัิท คาดการณว์า่ ธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่วจะเสรจ็สมบรูณภ์ายในไตรมาสที่ 3 
ของปี 2562 

ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนนีเ้ป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่  31 สิงหาคม 2551 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (และที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดงักลา่วดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ ์มลูค่ารวมสิง่
ตอบแทน พบว่ามีมลูคา่ของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 39.52 ตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งสอบทานแลว้
โดยผูส้อบบญัชี ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรือ 

ชื่อ จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (หน่วย) 

นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 238,902 

นายอินธิเดชน ์พลอินทร ์ 26,096 

นางสาวนิตยา ณ สงขลา 2 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

สูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2  
ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

ดงันัน้ บริษัท จึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ไดแ้ก่ จัดท า
รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขา้ท ารายการของบริษัท ต่อตลาดหลกัทรพัย ์ทันที โดยมี
สารสนเทศอย่างนอ้ยตามบัญชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และจัดส่ง
หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากนี ้ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ เขา้ข่ายเป็นการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน  
พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เนื่องจากนายศุภฤกษ์ ปัจจุบนั
ด ารงต าแหน่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ 358.03 ลา้นบาท ซึ่งมากกว่าจ านวน  
20 ลา้นบาท (NTA ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจาก NTA ของบริษัท ติดลบ) ตามงบการเงินของบริษัท  
ซึ่งสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ดงันัน้ บริษัท จึงมี
หนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการของบรษัิท ตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์

(2) ด าเนินการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยจัดส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 
ไม่นอ้ยกว่าสิบสี่วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหไ้ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่
ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
สว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

(3) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามที่
ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งบริษัท ไดแ้ต่งตัง้บริษัท แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์ิสเซส จ ากัด  
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัในการนี ้บริษัท 
ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัอื่นใดกบั นายศภุฤกษ์ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของนายศภุฤกษ์
ในช่วงระหวา่งหกเดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท าธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่ว 

ต่อจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คุณจุฬาพร น าชัยสิริ กรรมการผู้จัดการวาณิชธนกิจ ของ   
บริษัท แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์ิสเซส จ ากัด ชีแ้จงรายละเอียดขอ้ดี ขอ้เสีย และความเสี่ยงของการเขา้ท า
ธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

1. โครงสรา้งการถือหุน้ของ SUTG ก่อนธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุ เป็นดงันี ้

  

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของ SUTG ภายหลงัธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุ เป็นดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ร้อยละ 

นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 59.50 

ธนภทัร บวัลอย 34 

นายอินธิเดชน ์พลอินทร ์ 6.5 

นางสาวนิตยา ณ สงขลา 2 (หุน้) 

2. ความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ เมื่อเปรียบเทียบข้อดี และข้อด้อยแลว้ มีข้อสรุป
โดยสงัเขป ดงันี ้

ขอ้ดีในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุ  

1) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการขาดทนุจากการด าเนินงานของ SUTG เนื่องจากการ
รับงานโครงการของ SUTG ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ที่ว่าจะประสบความส าเร็จหลาย
โครงการ  

ณ ปัจจุบนั SUTG มีโครงการเพียงโครงเดียว โดยจากการคาดการณน์ัน้ มีความเห็นวา่ 
SUTG จะยังคงมีผลการด าเนินการที่ขาดทุนต่อไปอีกประมาณ 2 ปี ดังนัน้การท าธุรกรรมการ
จ าหนา่ยเงินลงทนุยอ่มลดผลกระทบจากการขาดทนุดงักลา่วได  ้

2) บริษัท สามารถน าเงินจากการเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนไปเป็นเงินทุน
หมุนเวียน เพือให้บริษัท น าไปบริหารจัดการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึน้ โดยบริษัท จะ

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ร้อยละ 

บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 66 

นายธนภทัร บวัลอย 34 

นางสาวนิตยา ณ สงขลา 1 (หุน้) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มุง่เนน้พฒันาธุรกิจหลกัที่บรษัิท มีประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง 
โครงการผลิตน า้ประปา โครงการบ าบดัน า้เสีย โดยเขา้รว่มประมูลโครงการจากทัง้ภาครฐั และ
ภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการประมูลโครงการต่าง ๆ ในปีนี ้โดยหากบริษัท ชนะการ
ประมลูดงักลา่วเหลา่นัน้ บรษัิท จะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้  

3) ลดภาระทางการเงินที่จะเกิดจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยหนึ่งในผลตอบแทนที่ไดร้บัจาก
การเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ คือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งจะท าใหภ้าระทางการเงินของ
บริษัท ต่อการใช้สิทธิในหุน้กู้แปลงสภาพหมดไป ซึ่งประกอบดว้ยเงินตน้ 265 ลา้นบาทและ
ดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 2.8 หรือคิดเป็นเงินจ านวนเท่ากับ 13.37 ลา้นบาท (ค านวน ณ วนัสิน้ไตร
มาสที่ 3 ของปี 2562 จนถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ  
1.8 ปี 

4) ลดโอกาสการเกิดการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่เกิดจากเงินทุนใน SUTG ในอนาคต ซึ่ง
สง่ผลกระทบต่อสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัท เนื่องจากการด าเนินงานของ SUTG เก่ียวกบัการใช้
สิทธิประโยชนจ์ากบญัชีนวตักรรมไทย กลา่วคือ SUTG จะเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวที่ขึน้
ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทย ส าหรบัระบบการจดัการขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิง (RDF) และปุ๋ ย
อินทรีย ์โดยสามารถเขา้ท าสญัญาจดัซือ้จดัจา้งระบบจดัการขยะ 14 โครงการ ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณไ์ว ้ 

ทัง้นี ้ส  าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัท ไดต้ัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าจากการลงทุนโดยใน 
SUTG ไวป้ระมาณ 133 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของคา่ความ
นิยมไวป้ระมาณ 37.9 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และไดพ้ิจารณาว่า ผลการด าเนินงานของ 
SUTG ไมม่ีแนวโนม้จะดีขึน้ภายในระยะเวลาอนัสัน้  

5) นอกจากบรษัิท ไมไ่ดร้บัขอ้เสนอที่ดีกวา่จากคนบคุคลภายนอก ทัง้นี ้บรษัิท เคยไดเ้สนอ
ขายหุน้ใน SUTG ใหแ้ก่นกัลงทนุรายอื่นจ านวน 2 รายที่ด  าเนินงานอยู่ในอตุสาหกรรมที่ใกลเ้คียง
กัน แต่ไม่ไดร้บัการตอบรบั เนื่องจากนกัลงทุนมองว่า ราคาเสนอขายสงูเกินไป และการเจรจา
เป็นไปโดยยาก แลว้ การขายสินทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันท าใหก้ารเจรจาในการเขา้ท า
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันท าได้รวดเร็วดว่าการเจรจากับ
บคุคลภายนอก 

ขอ้ดอ้ยในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุ  

1) บรษัิทสญูเสยีการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการในอนาคตของ SUTG จากธุรกิจก าจดัขยะมลู
ฝอย และบญัชีนวตักรรม หาก SUTG สามารถประมลูงานจากภาครฐัส าเรจ็  
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

2) รบัรูข้าดทนุจากการขายสินทรพัยท์างบญัชี  โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 เงินลงทนุ
ใน SUTG มีมลูค่าทางบญัชีเทา่กบั 308 ลา้นบาท ทัง้นี ้การเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ
จะไดร้บัเงินสดเป็นจ านวน 35 ลา้นบาท และไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพพรอ้มดอกเบีย้คงคา้งซึ่งมี
มลูค่าทางบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 เท่ากบั 288.48 ลา้นบาท ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรม
จ าหน่ายเงินลงทนุท าใหบ้ริษัทรบัรูข้าดทนุจากการขายสินทรพัยใ์นงบการเฉพาะกิจการ จ านวน 
19.52 ลา้นบาท และในส่วนของงบการเงินรวมโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนใน 
SUTG มีมูลค่าทางบญัชีเท่ากับ 324.63 ลา้นบาท และการจ าหน่ายเงินลงทุนมีมลูค่าทางบญัชี
เท่ากับ 288.48 ลา้นบาท (ประกอบด้วยเงินสดจ านวน 35 ลา้นบาท หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
ดอกเบีย้คา้งจ่าย) ซึ่งจะท าใหบ้ริษัท รบัรูข้าดทุนจากการขายสินทรพัยใ์นงบก าไรขาดทุนเป็น
จ านวน 36.15 ลา้นบาท 

ความเสีย่งจากการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 

1) ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ไดร้บัช าระหนีเ้งินกูร้ะยะสัน้คืน เนื่องจาก SUTG มีหนีค้า้งช าระ
กับบริษัท จ านวน 13,527,637 บาท ดงันัน้ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่ไดร้บัช าระหนีค้ืนใน
จ านวนดงักลา่วภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ อย่างไรก็ดี บริษัท ไดท้ าร่างสญัญากูย้ืมเงินซึ่ง
เป็นหนึ่งในเง่ือนไขในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ โดยหาก SUTG ไม่ช าระหนีต้าม
สญัญากูย้ืมเงินดงักลา่ว บริษัท ก็สามารถด าเนินการทางกฎหมายได ้อย่างไรก็ดี หากในกรณีที่
บริษัท ไม่ไดร้บัช าระหนีท้ัง้หมด หรือไดร้บัคืนเพียงบางสว่น ผลกระทบดงักลา่วก็ไม่ไดท้  าใหก้าร
ด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรือเกิดปัญหา และไม่ไดก้ระทบผลการด าเนินงานของบริษัท อย่างมี
นยัส าคญั  

2) ความเสีย่งที่อาจจะไมไ่ดร้บัช าระหนี ้ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัท มี SUTG เป็นลกูหนีอ้ื่นจ านวน 25.97 ลา้นบาท เกิดจากการท่ี 
บรษัิท วา่จา้ง SUTG เป็นผูร้บัเหมาช่วงเพื่อเป็นผูด้  าเนินการในโครงการก่อสรา้งระบบจดัการขยะ
มลูฝอย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร โครงการก่อสรา้งระบบจดัการขยะมลูฝอย จงัหวดับงึกาฬ 
และโครงการก่อสรา้งระบบจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาใหบ้รษัิท ด าเนินการติดตามการช าระหนีข้อง SUTG ซึง่หาก
เลยก าหนดช าระ บรษัิท จะด าเนินการตามนโยบายติดตามหนีข้องบรษัิท ตอ่ไป    

3) ความเสี่ยงจากการรบังานผ่านการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐั การจ าหน่ายเงินลงทุนอาจ
สง่ผลใหบ้รษัิท มีขอ้จ ากดัในการขยายธุรกิจที่เก่ียวกบัการรบัเหมาในสว่นก่อสรา้งดา้นการจดัการ
ขยะที่ไดม้าซึ่งผลพลอยไดป้ระเภทเชือ้เพลิง และไม่สามารถรบังานโครงการที่เก่ียวขอ้งกบัการ
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

จดัการขยะของหน่วยงานราชการที่จดัสรรไวใ้หก้บัผูป้ระกอบการที่มีบญัชีนวตักรรมไทยเท่านัน้ 
ทัง้นี ้ธุรกิจหลกัของบริษัท มุ่งเนน้ไปที่ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง โครงการระบบผลิตน า้ประปา และ
โครงการระบบบ าบัดน ้าเสีย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ บริษัท มีประสบการณ์และเช่ียวชาญ ดังนั้น  
การจ าหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดีบริษัท คาดการณว์่ามีความเป็นไปได้ยากที่ SUTG จะประมูลโครงการไดเ้นื่องจาก
ปัจจยั และเง่ือนไขหลาย ๆ อย่าง เช่น โครงการบางสว่นลา่ชา้ออกไปอย่างไม่มีก าหนด ซึ่งสง่ผล
ใหผ้ลประกอบการของ SUTG ขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต  

3. การประเมินมูลค่าหุน้ และสมมุติฐานหลกัของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา่ วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธี
ที่เหมาะสมที่สดุ และสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรในอนาคตได ้ ส  าหรบัวิธีประเมินมลูค่ายตุิธรรม
ของหุ้นกูแปลงสภาพที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีรวมส่วนของมูลค่าส่วนของหุ้นกู้ดว้ยวิธี Straight Bond 
Valuation และมูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญดว้ยวิธี Black Scholes Option Pricing 
Model   

นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอยู่ระหว่าง  
293.89 – 304.44 ลา้นบาท สงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุใน SUTG ซึง่มีมลูคา่ระหวา่ง 186 – 269.52 
ลา้นบาท เพราะฉะนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรม
การจ าหนา่ยเงินลงทนุ 

ทัง้นี ้ส  าหรบัค่าตอบแทนการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนในส่วนที่เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท  
ครัง้ที่ 1/2561 นัน้ ณ วนัที่มีการซือ้ขายหุน้ใน SUTG เสร็จสมบรูณ ์บริษัท จะไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพจากผู้
ซือ้ ซึ่งเป็นผลใหห้นีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวระงบัลงเนื่องจากหนีเ้กลื่อนกลืนกนัตามกฎหมาย โดย
บริษัทในฐานะผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่สามารถเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวต่อไปอีกได ้และ
บริษัท มีหนา้ที่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และรายงาน
ส านกังาน ก.ล.ต.ว่าหนีต้ามตราสารไดร้ะงบัสิน้ไปแลว้ ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิท ธิและหนา้ที่
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิท ครัง้ที่ 1/2561 และ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต.  

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อน ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาซือ้
ขายหุน้ใน SUTG ระหวา่งบรษัิทและผูซ้ือ้ รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ  และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักลา่วเสรจ็สมบรูณ ์โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

(1) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนมุตัิธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ รวมทัง้อนมุตัิเรื่องตา่ง ๆ ท่ี
จ าเป็น และ/หรอื เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว 

(2) ณ วนัซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ ์ไมม่ีเหตกุารณห์รอืการกระท าใด ๆ เกิดขึน้หรอืถกูท าใหเ้กิดขึน้หรือ
มีเหตอุนัควรจะคาดไดว้า่จะเกิดขึน้ ซึง่อาจขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 

ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท เอสยทูี โกลบอล 
จ ากดั ใหแ้ก่นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน ์พลอินทร ์และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเขา้
ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท เอส
ยทูี โกลบอล จ ากดั ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
ใหม้อบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ี
อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นในการท าธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุ ซึง่รวมถึงการ
เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ การก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็น
และเก่ียวข้องกับธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน ดังกล่าวตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

ทั้งนี ้รายละเอียดของธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนและความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริ ษัท  
ปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ย 2 สารสนเทศของบรษัิท เรือ่ง การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั ซึง่ไดจ้ดัสง่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี  ้

คณุอชิรวตัติ ์ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

ค าถาม อยากทราบที่มา และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจ าหนา่ยไปซึง่เงินลงทนุใน SUTG   

ค าตอบ  

คุณศรญั ญาณโสภนานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร: จากการที่ไดศ้ึกษาขอ้เท็จจริงแลว้ SUTG ยงัคงมี
ความสามารถในการประกอบกิจการอยู่ แต่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว ้1. เนื่องจาก
กระบวนการไดร้บังาน มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นผลมาจาก พรบ. วิธีการงบประมาณฉบบัใหม่ที่มีผล
บังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งแต่เดิมจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งขึน้ตรงกับ
กระทรวงมหาดไทยเพียงผูเ้ดียวในการอนุมตัิงบงานจัดซือ้จัดจา้ง และการช าระเงิน แต่เนื่องจากมีการ
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ท าใหส้  านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เขา้มามีอ านาจใน
สว่นการจัดซือ้จดัจา้งอีกส่วนหนึ่ง ท าให้บริษัท มีความเสี่ยงมากยิ่งขึน้ จากการที่ตอ้งติดต่องานจากทาง
ภาครฐัทัง้สองส่วน ในเรื่องการจดัซือ้จดัจา้งเอกชน โครงการระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิง 
(RDF) และปุ๋ ยอินทรีย ์และท าใหม้ีตน้ทนุที่สงูขึน้ในการประกอบกิจการ 2. บริษัท มองเห็นว่าธุรกิจระบบ
ก าจดัขยะ (Solid Waste Treatment Plant) ของบริษัท ซึ่งมีความช านาญเดิมอยู่แลว้ กบัธุรกิจการจดัการ
ขยะเพื่อผลติเป็นเช่ือเพลงิ (RDF) และ ปุ๋ ยอินทรยี ์ของ SUTG นัน้ บรษัิท ไมส่ามารถที่จะด าเนินธุรกิจควบคู่
ทัง้สองไปดว้ยกันได ้เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการที่สองธุรกิจนีจ้ะไดร้บัการช าระเงินล่าชา้จากภาครฐั  
โดยหากพิจารณงบการเงินจะเห็นไดว้่า สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงตัง้แต่ปี 2561 และมีแนวโนม้จะลดลงอยา่ง
ตอ่เนื่อง ต่อมาคณุศภุฤกษ์ ณ สงขลา มีการขอเสนอซือ้ SUTG ซึง่บรษัิท เห็นวา่ราคาเสนอซือ้สงูกวา่มลูคา่
ยตุิธรรม ท าใหส้ิง่ตอบแทนที่บรษัิท ไดร้บัมีมลูคา่สงูกวา่สนิทรพัยท์ี่จ  าหนา่ยไป จึงเป็นเหตผุลตามที่เรยีนให้
ทราบ และบรษัิท ไดม้ีการพิจารณาขอ้ดีขอ้เสยีของธุรกรรมนีอ้ยา่งถ่ีถว้นแลว้ บรษัิท จึงประสงคจ์ะจ าหนา่ย
เงินลงทนุใน SUTG 

คณุอชิรวตัติ ์ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

ค าถาม จ านวนเงินคา่ตอบแทน 35 ลา้นบาทที่ไดม้าจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน SUTG บริษัท จะน าไป
บรหิารจดัการอยา่งไร 

ค าตอบ  

คณุศรญั ญาณโสภนานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร: ณ ปัจจบุนั บรษัิท ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งกบั
ราชการเป็นหลกั โดยใชท้รพัยากรทางเงินจากธนาคารซึง่มีขอ้จ ากดัหลายอยา่ง ดงันัน้ เงินจ านวน 35 ลา้น
บาทจะช่วยเพิ่มความคลอ่งตวัทางการเงินใหแ้ก่บรษัิท และเพิ่มศกัยภาพทางการแขง่ขนัได ้  

คณุสรุสัวดี ค าเถียร  ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

ค าถาม ภาระผูกพันของบริษัท กับทาง SUTG จ านวน 51 ลา้นบาท สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสญัญา
เงินกู ้หรอือาจมีหลกัประกนัใดหรอืไม ่ท่ีจะท าใหบ้รษัิท สามารถไดช้ าระเงินคืนจาก SUTG 

ค าตอบ 

คณุศรญั ญาณโสภนานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร: บริษัท มีกระบวนการในการด าเนินการ การเจรจา 
และการก าหนดข้อตกลงเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพด้านสภาพคล่องทางการเงินของ SUTG โดย
พิจารณาแลว้วา่ SUTG ยงัคงมีความสามารถในการช าระเงิน โดยในสว่น 51 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย ตั๋ว
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

สญัญาใชเ้งิน ซึง่จะมีการปรบัเปลีย่นเป็นเงินกูร้ะยะยาว โดยมีดอกเบีย้ และอีกสว่นเป็นรายการลกูหนี ้ซึง่มี
การติดตามทวงถามตามนโยบายตามบญัชีของบรษัิท จึงท าใหก้รณีนีไ้มม่ีความเสีย่งที่เป็นนยัส าคญั 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติใน 
วาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั ใหแ้ก่ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 
นายอินธิเดชน ์พลอินทร ์และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง 
สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั และอนมุตัิ
มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอื ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ ซึ่งรวมถึงการเจรจา 
เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้
ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน การก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ ดงักลา่วตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุน้
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 282,868,826 93.396 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,000,664 6.6037 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 302,869,490 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

  ทัง้นี ้จากรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) บุคคลที่เก่ียวโยงกัน และ/
หรือ ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา 
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถือหุ้น จ านวน 
195,000,000 หุน้ 
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 2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมในวาระนี ้
ทัง้สิน้จ านวน 121 ราย แบ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 53 ราย รบัมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้จ านวน 68 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้302,869,490 หุน้ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,197,077,359 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญจ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 9/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
จ านวน 185,314,690 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,382,392,049 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 
1,197,077,359 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจ านวน 185,314,690 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ออกเพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561 
ซึง่จะไมไ่ดม้ีการใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิท 

บริษัท จะไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพจากผูซ้ือ้เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของคา่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการจ าหนา่ยเงิน
ลงทนุซึง่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไดม้ีมติอนมุตัิตามวาระท่ี 2 เป็นผลใหห้นีต้ามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วระงบัลง
เนื่องจากหนีเ้กลือ่นกลืนกนัตามกฎหมาย ซึง่บรษัิท มีหนา้ที่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพทราบ
เพื่อยกเลกิหุน้กูแ้ปลงสภาพ รายงานส านกังาน ก.ล.ต. ว่าหนีต้ามตราสารไดร้ะงบัสิน้ไปแลว้ รวมถึงการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุน้สามญัในส่วนที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้
แปลงสภาพดงักลา่วดว้ย 

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท บรษัิท จะมีหุน้สามญัสว่นท่ียงัไมไ่ดเ้สนอขายทัง้หมดจ านวน 
412,108,599 ประกอบดว้ย (1) หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) (2) หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปจ านวนไม่เกิน 78,496,876 บาท มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ (3) หุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 98,121,095 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Warrant 
RO)  

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,382,392,049 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,197,077,359 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจ านวน 
185,314,690 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุน้
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 282,868,826 93.3963 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,000,664 6.6037 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 302,869,490 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ซึง่ระบใุน
วาระที่ 3 ขา้งตน้ บริษัท จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 ซึ่งประชมุ
เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท เป็นดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 1,197,077,359 บาท (หนึง่พนัหนึง่รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเจ็ด
หมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยหา้สบิเกา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 1,197,077,359 หุน้ (หนึง่พนัหนึง่รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเจ็ด
หมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยหา้สบิเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น :   
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 หุน้สามญั : 1,197,077,359 หุน้ (หนึง่พนัหนึง่รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเจ็ด
หมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยหา้สบิเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 
อยา่งไรก็ดี ในวาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ีป่ระชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบรษัิท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุน้
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 282,868,826 93.3963 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,000,664 6.6037 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 302,869,490 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

หลงัจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชมุแลว้  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพิ่มเติม
รายละเอียดดงันี ้

คณุสวุรรณี เชียรสริไิกรวฒุิ ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง  

ค าถาม ณ ปัจจบุนั บรษัิท ประกอบกิจการใด หรอืโครงการใดบา้ง 
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ค าตอบ   

คณุศรญั ญาณโสภนานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร: ปัจจุบนั บริษัท มีงานของโครงการท่ายางที่จะเสรจ็
สิน้ภายในเดือนหนา้ และจะมีรายรบัเขา้มายังบริษัท พอสมควร และบริษัท จะมีงานร่วมลงทุน (Joint 
Venture) ที่จงัหวดัชยัภมูิในปีหนา้ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ รวมถึงโครงการที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา และงานอื่นๆ 
หลายโครงการในปีหนา้ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่ม
ประชมุและปิดประชมุในเวลา 16.20 น. 

     
 
 

(นายสลบิ สงูสวา่ง) 
ประธานท่ีประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
รับรองความถกูต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2562 

  

(นายสลบิ สงูสวา่ง) (นายศรญั ญาณโสภนานนัท)์ 
กรรมการ กรรมการ 



  

 

5 
 

28 

สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 

(F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน 

 บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) 

 วันที่ 13 เมษายน 2563 

 
ขา้พเจา้บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") 
เก่ียวกบัมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. (“ที่ประชุม”) ซึง่เก่ียวขอ้ง
กบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

1 การลดทุนและการเพิ่มทุน 

ที่ประชมุไดม้ีมติใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณา ดงันี ้

1. มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,197,077,359 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แตย่งั
ไมไ่ดจ้ดัสรรจ านวน 78,496,876 บาท และที่จ าหนา่ยไมไ่ดจ้ านวน 235,490,628 บาท มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2. มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 
883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,668,058,615 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 
784,968,760 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 784,968,760 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 784,968,760 1 784,968,760 

แบบมอบอ านาจทั่วไป - - - - 
 

2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุไดม้ีมติใหจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวน 784,968,760 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1  บาท รวม 784,968,760 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.2 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

)เดิม : ใหม(่ 
ราคาขาย 

)บาทต่อหุ้น(  
วัน เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 784,968,760 1 : 1 0.14 15 – 19 มิถนุายน 2563 - 

 
หมายเหตุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  
ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
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1. มีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,197,077,359 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 
แต่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 78,496,876 บาท และที่จ าหน่ายไม่ไดจ้ านวน 235,490,628 บาท มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท 

2. มีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 
883,089,855 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่1,668,058,615 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 
784,968,760 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 784,968,760 บาทดงันี ้

2.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 784,968,760 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering: RO)  

2.2 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
(Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้
สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นในระหวา่งวนัที่ 15 – 19 มิถนุายน 2563 (5 วนัท าการ) 

2.3 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจองซือ้ 
ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนใหน้ าหุน้ที่เหลือนัน้ไปเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน  
ตามดลุยพินิจของคณะกรรมการบรษัิท 

3 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ก าหนดว ันประชุมวิสาม ัญผู ้ถือหุ ้น  ครัง้ที ่  1/2563 ในว ันที ่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา  14.00 น .  
ณ ห้องประชุมชั ้น 25 อาคารทีพี แอนด ์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีร ังสิต 19 ถนนวิภาวดีร ังสิต แขวงจตุจ ักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

4 การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต 

4.1 บรษัิทจะด าเนินการจดทะเบียนลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิให้ลดทุนและเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท และบรษัิทจะด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระ
แลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัช าระเงินคา่หุน้ครบ 

4.2 บรษัิทจะด าเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

5 วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 

6 ประโยชนท์ี่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งใหก้บับรษัิท 
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7 ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ
ส ารองตามกฎหมายแลว้ในแต่ละปี ทั้งนี  ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่
กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เ ง่ือนไขที่การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ใช้เป็น
เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแส
เ ง ินสดของบร ิษัท  ในอนาคต โดยให ้อ านาจคณะกรรมการของบร ิษ ัท เป็นผู ้พ ิจารณา  ทั ้ง นี  ้มต ิของ
คณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว ้น
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้ แลว้ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

  ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได ้ร ับเงินปันผลเมื่อบริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

7.3 อื่น ๆ  
- ไมม่ี - 

8 รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท จะช่วยสนบัสนุน
การด าเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มทนุในรูปแบบดงักลา่วช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งใหก้บับริษัท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  
ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาถึงประโยชนแ์ละผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทจากการเพิ่มทนุแลว้ คณะกรรมการ
บรษัิทมีความเห็นวา่การเพิ่มทนุดงักลา่วมีความจ าเป็นและเหมาะสม 

9 ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการโดยประมาณ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 10 เม.ย. 2563 

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 27 เม.ย. 2563 

ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เพื่ออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท การเพิ่มทนุ
จดทะเบยีนของบรษัิท และการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท 

20 พ.ค. 2563 

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Right Offering) (Record Date) 

27 พ.ค. 2563 

วนัจดทะเบียนมติลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของ
บรษัิท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วัน นับแตว่ันทีท่ี่ประชุม
ผู้ถอืหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 

การจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วันนับแตว่นัที่ได้รับ
ช าระเงนิค่าหุ้นครบ 
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10 อื่น ๆ 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
 

   -ลงนาม- 
                                                                                             นายศรัญ ญาณโสภนานันท ์

     ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูม้ีอ  านาจลงนามสารสนเทศ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.    

(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซอ้น)  
(General Form)  

 ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550   
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ   

      I/We Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       

Residing at     Road      Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

Amphur/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                         เสียง ดงันี ้ 
holding the total number of                                                                          shares, and having the right to vote equivalent to                                       votes as follows: 

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                        เสียง 

  ordinary share of    shares, having the right to vote equivalent to               votes, 
 หุน้บรุิมสิทธิ                                                                 หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                        เสียง 

  preferred share of    shares, having the right to vote equivalent to                                                               votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    
      Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี                            

       Name        age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 
Province    Postal Code                , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี                               

        Name       age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     หรือ 
Province    Postal Code                            , or 

(3)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี      

      Name       age             years, residing at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 
Province    Postal Code          , or 

(4)  พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ63 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 
  Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 63 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ดร.ศริเิดช ค าสพุรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210    
  Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years 

Residing at  No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 

ในวนัพธุท่ี 20 พฤษภาคม  2563                                เวลา 14.00 น. 
on Wednesday 20 May 2020                                             at   2.00 p.m. 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด ์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

Remark 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 

splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก  าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาต ิ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บา้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                              เสยีง ดงันี ้ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 

   หุน้สามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                    เสียง              
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 

 หุน้บรุมิสทิธิ                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั       เสียง 
  preferred share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี      
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (2) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี   
       Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (3) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code , or 
  

(4)  พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ63 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 
                              Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 63 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

 
 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ดร.ศริเิดช ค าสพุรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210    
                                   Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years 

Residing at  No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563   
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 

ในวนัพธุท่ี 20 พฤษภาคม  2563                              เวลา 14.00 น. 
on Wednesday 20 May 2020                                       at   2.00 p.m. 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด ์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 

Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

 วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2562 
 Agenda No. 1  To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 วำระที ่2 พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพือ่ให้สอดคล้องกับจัดกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิล็กทรอนิกส ์

 Agenda No. 2 To consider and approve the amendment of the articles of association of the Company to be conform 

with the electronic conference 

      (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
          (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 

 

    วำระที ่3  พิจำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
883,089,855 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญทีไ่ด้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรรจ ำนวน 78,496,876 บำท 
และทีจ่ ำหน่ำยไม่ได้จ ำนวน 235,490,628 บำท มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

        Agenda No. 3  To consider and approve the decrease of the registered capital from the existing registered capital of 

1,197,077,359 baht to 883,089,855 baht by canceling the unallocated ordinary shares in the number of 

78,496,876 shares and unsold ordinary shares in the amount of 235,490,628 baht at a par value of 1 baht 

per share 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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    วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ ำนวนหุ้น และ
มูลค่ำหุ้น เพือ่ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda No. 4  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company 

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

decrease in the registered capital 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

    วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 784,968,760 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
883,089,855 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,668,058,615 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
784,968,760 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

Agenda No. 5  To consider and approve the increase of the registered capital of 784,968,760 baht from 883,089,855 baht 

of the previous registered capital to 1,668,058,615 baht by issuing 784,968,760 new ordinary shares with 

a par value of 1 baht 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

    วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ ำนวนหุ้น และ
มูลค่ำหุ้น เพือ่ให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda No. 6  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company 

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

increase in the registered capital 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

    วำระที ่7  พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนจำกกำรเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทตำมสัดส่วน (Rights 
Offering) ของบริษัท จ ำนวน 784,968,760 หุ้น 

Agenda No. 7  To consider and approve the allocation of newly issued securities of the Company total 784,968,760 

shares to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering:RO) 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

    วำระที ่8  พจิำรณำอนุมัตกิำรมอบอ ำนำจ 
Agenda No. 8  To consider and approve the authorization 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 
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 วำระที ่9  พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda No. 9  To consider and approve other matters (if any) 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)    To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

                
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a 

shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ได้

กระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
หมายเหต ุ
Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน
เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for. 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 

Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

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

 
ในการประชมุวิสามัญผูถ้ือหุน้  ครัง้ที ่ 1/2563 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้  25 อาคารทีพี แอนด  ์ที เลขที ่ 1 
ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นดว้ย                                                                                                     
 

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020, on Wednesday 20 May 2020 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room , 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-

District, Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     

 

 วาระที่                      เรือ่ง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 
 วาระที่                      เรือ่ง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วาระที่                      เรือ่ง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

 วาระที่                      เรือ่ง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove          Abstain 
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 วาระที่                      เรือ่ง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                    Approve        Disapprove         Abstain  

 

     วาระที่                                                          เรือ่ง    เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

       เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
          Approve        Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนท่ี         

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                          
       I/We                                            

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี                                   ถนน                                                         ต าบล/แขวง                                                                                           
Residing at               Road                                                       Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั            รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                   Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้(Custodian)ใหก้บั             
as a Custodian for  

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                
being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited                                                                                                                                                          

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสียง ดงันี ้                                                            

holding the total number of                            shares, and having the right to vote equivalent to                                        votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                          เสียง  
                          ordinary share of                              shares, having the right to vote equivalent to                                                                   votes, 

หุน้บรุมิสทิธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                     เสียง                                                                                                                                                                
                       preferred share of                                                           shares, having the right to vote equivalent to                                                             votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
        Hereby appoint  

   (1)                                                         อาย ุ               ปี อยู่บา้นเลขท่ี                                                            
       Name              age                  years, residing at 

ถนน                                       ต าบล/แขวง                          อ าเภอ/เขต                                                                                                                                                                                   

Road        Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet  

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           หรือ 
Province         Postal Code                                               , or 

   (2)                                                         อาย ุ                ปี อยู่บา้นเลขท่ี                                                                                     
       Name              age           years, residing at 

ถนน                                       ต าบล/แขวง                                     อ าเภอ/เขต                                                              

Road        Tambol/Khwaeng                                       Amphur/Khet 

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์                                  หรือ 
Province         Postal Code                                                 , or 

   (3)           อาย ุ      ปี อยู่บา้นเลขท่ี       
        Name              age                    years, residing at 

ถนน                    ต าบล/แขวง                  อ าเภอ/เขต        

Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province         Postal Code  , or 

(4)  พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ63 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 
                              Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 63 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ดร.ศริเิดช ค าสพุรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ46 ปี 

ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210    
                                    Dr.Siridech Kumsuprom Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years 

Residing at  No. 1/123 Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210  

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563    

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 

ในวนัพธุท่ี 20 พฤษภาคม  2563                              เวลา 14.00 น. 
on Wednesday 20 May 2020                                           at   2.00 p.m. 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด ์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 

Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

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

  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั               หุน้ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                     เสียง
                   ordinary share   shares, and having the right to vote equal to                                        votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ                 หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                เสียง 
                 preferred share   shares, and having the right to vote equal to                           votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

 

 วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2562 
 Agenda No. 1  To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019  

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 วำระที ่2 พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพือ่ให้สอดคล้องกับจัดกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิล็กทรอนิกส ์

 Agenda No. 2 To consider and approve the amendment of the articles of association of the Company to be conform 

with the electronic conference 

      (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
          (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 
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    วำระที ่3  พจิำรณำอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,197,077,359 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
883,089,855 บำท โดยกำรยกเลกิหุ้นสำมัญทีไ่ด้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรรจ ำนวน 78,496,876 บำท 
และทีจ่ ำหน่ำยไม่ได้จ ำนวน 235,490,628 บำท มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

        Agenda No. 3  To consider and approve the decrease of the registered capital from the existing registered capital of 

1,197,077,359 baht to 883,089,855 baht by canceling the unallocated ordinary shares in the number of 

78,496,876 shares and unsold ordinary shares in the amount of 235,490,628 baht at a par value of 1 

baht per share 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

    วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ ำนวนหุ้น และ
มูลค่ำหุ้น เพือ่ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

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

with the decrease in the registered capital 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

    วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 784,968,760 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
883,089,855 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,668,058,615 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
784,968,760 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

Agenda No. 5  To consider and approve the increase of the registered capital of 784,968,760 baht from 883,089,855 

baht of the previous registered capital to 1,668,058,615 baht by issuing 784,968,760 new ordinary shares 

with a par value of 1 baht 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

    วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ ำนวนหุ้น และ
มูลค่ำหุ้น เพือ่ให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda No. 6  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

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

with the increase in the registered capital 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 
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    วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนจำกกำรเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทตำมสัดส่วน (Rights 
Offering) ของบริษัท จ ำนวน 784,968,760 หุ้น 

Agenda No. 7  To consider and approve the allocation of newly issued securities of the Company total 784,968,760 

shares to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering:RO) 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

    วำระที ่8  พจิำรณำอนุมัตกิำรมอบอ ำนำจ 
Agenda No. 8  To consider and approve the authorization 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

 วำระที ่9  พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda No. 9  To consider and approve other matters (if any) 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)    To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
          Approve                      Disapprove                 Abstain  
      
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการ

ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a 

shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน  
 เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 

Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

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

 
ในการประชมุวิสามัญผูถ้ือหุน้  ครัง้ที ่ 1/2563 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้  25 อาคารทีพี แอนด  ์ที เลขที ่ 1 
ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นดว้ย                                                                                                     
 

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020, on Wednesday 20 May 2020 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room , 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-

District, Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     
 

 วาระที่                      เรือ่ง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นดว้ย                                      เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
 Approve                                  votes     Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 วาระที่                      เรือ่ง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                   เห็นดว้ย                                      เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                      Approve                                  votes       Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 วาระที่                      เรือ่ง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นดว้ย                                      เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                       Approve                                  votes     Disapprove                                       votes      Abstain                                             votes 
 

 วาระที่                      เรือ่ง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นดว้ย                                      เสียง     ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
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 วาระที่                      เรือ่ง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นดว้ย                                      เสียง     ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
 

     วาระที่                                                          เรือ่ง    เลือกตัง้กรรมการ  
        Agenda No.            Re:  Election of director(s)  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นดว้ย                                      เสียง     ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นดว้ย                                      เสียง     ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นดว้ย                                      เสียง     ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นดว้ย                                      เสียง     ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                เห็นดว้ย                                      เสียง     ไมเ่ห็นดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  
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การลงทะเบียน เอกสารที่จะตอ้งแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การลงทะเบียน 

 บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่จะมาเขา้ประชุมโปรดน าหนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความ
ครบถว้นถกูตอ้ง และปิดอากรแสตมป์เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มเอกสารประกอบที่ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุมาดว้ย ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวน
สทิธิในการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูม้ีเอกสารถกูตอ้งและครบถว้นเขา้ประชมุเทา่นัน้ 
 

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น  บตัร

ประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง  

2. กรณีผู้ถอืหุน้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุม ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้อบ

ฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจรงิที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง  

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชุมนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 
โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ข) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจรงิที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผูแ้ทนนิติบคุคล เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง  

2. กรณีนิติบุคคลทีเ่ป็นผู้ถอืหุน้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุม ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้
(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 
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(ค) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอายขุองผูแ้ทนนิติ
บคุคลซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ 
หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่บคุคลดงักลา่วไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจรงิที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสือ
เดินทาง  

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
(ก) ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1. หรอื 2. 

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้ง
สง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

(1) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผู้ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) ส าเนาหนังสือยืนยนัว่า Custodian ซึ่งเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนัน้ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึง่บคุคลดงักลา่วไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อ
หุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้นัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
บรษัิทไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้ โดยไดแ้นบแบบหนงัสอืมอบฉนัทะมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้จ านวน 3 แบบ 
ไดแ้ก่ 

1. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

2. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่าน้ัน 

 โปรดเลือก หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ที่ไดแ้นบมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นี ้

 และโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆา่ลง
วนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว และสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ใหแ้ก่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) หรือ บคุคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้รว่มการประชมุ 
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 เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้และมีความประสงคจ์ะมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ และระบุชื่อพลอากาศเอก    
สรุศกัดิ์  มีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผูร้บัมอบฉันทะและโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มเอกสารประกอบไปท่ีบริษัท 
ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 แขวงจตจุักร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยใหถ้ึงบริษัทก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่าง

น้อยคร่ึงชั่วโมง ณ สถานที่ประชุม ทัง้นี ้บริษัทไดส้รุปขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) ซึ่งแนบมา
พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  
  

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุน้มี 1 เสยีง 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และ ผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ก. ไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และ ผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ข. สามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
4. ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูล

หุน้ สามารถแบง่คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได ้(โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.) 
5. เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดจ้ัดใหม้ีบตัรลงคะแนนเสียง (Ballot) ส าหรบัทกุๆ 

วาระที่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุราย ณ 
ขณะที่ท าการลงทะเบียน ทัง้นี ้ผูท้ี่มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาที่การประชุมผูถื้อหุน้ไดด้  าเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระบางสว่นแลว้ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีคงเหลอือยู ่ณ แตล่ะขณะ 

6. ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรยีนถามวา่จะมีผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง หรอืไม ่เพื่อมิ
ใหเ้ป็นการเสยีเวลาของผูถื้อหุน้โดยสว่นรวม ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไมต่อ้งกาเครือ่งหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสยีง 
สว่นผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหย้ืนยนัเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถกู [] ลงในบตัรลงคะแนนเสยีง
ในช่องที่ประสงคพ์รอ้มทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือขึน้และส่งมอบให้แก่เจ ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าไป
ตรวจนับ ทั้งนี  ้ยกเว้นส าหรับการมอบฉันทะซึ่งผูม้อบฉนัทะมีค าสั่งระบกุารลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจง
มาในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษัทจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักลา่วตัง้แตเ่วลาที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ  

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่

เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย  
2. ประธานฯ จะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่

ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ
เทา่ใด ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีสง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ภายหลงัจากที่ประธานฯ ไดป้ระกาศใหท้ี่
ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลงแลว้ บริษัทจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวม
ค านวณเป็นคะแนนเสยีงอีก 

 
 



  

 

 

 

 

50 
 

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)     
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 

 

พลอากาศเอกสุรศักดิ ์ มีมณี 
ต าแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 63 ปี 
ท่ีอยู่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
การมี / ไมม่ีสว่นไดเ้สียในวาระ -ไมม่ ี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
การประชมุครัง้นี ้

-ไมม่ ี
 

 

ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
ต าแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 46 ปี 
ท่ีอยู่ 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอน

เมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  
10210 

การมี / ไมม่ีสว่นไดเ้สียในวาระ -ไมม่ ี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
การประชมุครัง้นี ้

-ไมม่ ี
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ข้อบังคับของบริษัทในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

                การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผู้
ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลใน
การท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ี
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

                ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ ประชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 30. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และ
ตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้
มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันได ้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

                ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบั
ไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนังสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อ
หุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

                ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรอืมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
                (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด     
              (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
                      (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั              

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
                (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี
ที่ผา่นมา 
                (2)   พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
                (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
                (5)   แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน             

(6)   กิจการอื่นๆ 
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สถานทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้  
ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพี & ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  

รถประจ าทางทีผ่่าน: สาย 29, 52, 134 และ 510  
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