
 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 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 



  

 

 

 

 

1 
 

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)     
 

  3 สงิหาคม 2563 

เรือ่ง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้    
 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.  ส าหรบัวาระท่ี 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 
 2.  ส าหรบัวาระท่ี 3. และ 4. รายงานประจ าปี 2562 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั 

(มหาชน) ในรูปแบบ QR Code 
3. ส าหรบัวาระท่ี 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ 
4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
5. การลงทะเบียน เอกสารที่จะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉันทะ  และการออกเสียง

ลงคะแนน 
6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษัิทเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุแทน 
7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรที่จะจัดใหม้ีการประชุมสามญั 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที เลขที่ 1  
ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจ ักร เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร  10900 เพื ่อพิจารณาเรื ่องต่างๆ  
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563  
ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรอง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ที่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรรบัรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 

การลงมติ  มติรบัรองในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏใน 
รายงานประจ าปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  วาระนีเ้ป็นเรือ่งที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้
พิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยส าเนางบการเงินของบริษัท ดังกล่าวมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุครัง้นี ้ 

สรุปสาระส าคญัของงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดด้งันี ้
 หนว่ย : ลา้นบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 408.61 1,049.57 
หนีส้นิรวม 434.67 799.66 
สว่นของผูถื้อหุน้ -26.07 251.79 
รายไดร้วม 269.46 195.51 
ก าไรสทุธิ -277.59 -243.35 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) -0.35 -0.36 
อตัราก าไรสทุธิ (%) -98.99 -121.11 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) -0.03 0.37 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) -16.47 3.18 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิงบการเงินของ
บรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิทแลว้ 

การลงมติ  มติอนุมตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิภายหลงั
การหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมี
การเปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขที่การด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทนุส ารองส าหรบัการช าระ
คืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทนุเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึง่อาจมีผลกระทบตอ่
กระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี ้ มติของ
คณะกรรมการของบริษัทท่ีอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ให้
รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุสทุธิจ านวน 277,589,813.02 บาท ท าใหบ้ริษัทไม่สามารถจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเพื่อเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ได ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการไม่จัดสรร
ก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  

การลงมติ  มติอนุมตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ให้
ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได”้ ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการ /  กรรมการความเสี่ยง  /  กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  
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และไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการ
ที่วา่งลงจ านวน 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์(ประวตัิและประสบการณก์ารท างานของบคุคลที่ไดร้บั
การเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการบรษัิท ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3) โดยภายหลงักรรมการของบรษัิท จะมีดงันี ้
(1) นายสลบิ สงูสวา่ง 
(2) พล.อ.อ. สรุศกัดิ ์มีมณี 
(3) ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
(4) ดร.ศิรเิดช ค าสพุรหม 
(5) นายบรรเจิด ทองเจรญิ 
(6) นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์
(7) นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์

ความเห็นคณะกรรมการ  ตามที่บริษัทไดใ้หส้ิทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบคุคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทปรากฎวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาแลว้เห็นวา่ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และด ารงต าแหนง่อื่นๆ ตามเดิม จ านวน 2 ทา่น คือ 

1. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการ /  กรรมการความเสี่ยง  /  กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

ทั้งนี ้ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครั้งนี ้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า  
มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้  อีกทั้ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พระราชบัญญัติหล ักทร ัพย ์และตลาดหล ักทร ัพย ์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้ประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
และบุคคลไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งประวตัิโดยสงัเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้และกรรมการท่ีเขา้ใหมม่ีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประการคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง และใหก้าร
แตง่ตัง้กรรมการบรษัิทแทนต าแหนง่กรรมการที่วา่งลง มีผลภายหลงัจากมีมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เรยีบรอ้ยแลว้  

การลงมติ  มติอนุมตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลงานของบริษัทใน
ภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ จึงขอ
เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ปี 2563 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2562 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ และ กรรมการบรษัิท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรษัิท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรษัิท 20,000 บาท/ทา่น/เดือน 20,000 บาท/ทา่น/เดือน 
กรรมการบรษัิท 15,000 บาท/ทา่น/เดือน 15,000บาท/ทา่น/เดือน 

2. เบีย้ประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่าน้ัน) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 7,500 บาท/ครัง้ 7,500 บาท/ครัง้ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 7,500 บาท/ครัง้ 7,500 บาท/ครัง้ 

3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส พิ จ า รณ า จ า ก ผ ล ก า ร
ด า เนินงาน โดยจะจ่าย
ให้กับกรรมการที่ ไม่ ใ ช่
ผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

พิ จ า รณ า จ า ก ผ ล ก า ร
ด า เนินงาน โดยจะจ่าย
ให้กับกรรมการที่ ไม่ ใช่
ผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

4. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 

พรอ้มกันนี ้เสนอใหม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
รายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะรายจะไดร้บั 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และการมอบอ านาจ โดยใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอในขอ้เท็จจรงิและ
เหตผุลขา้งตน้  

การลงมติ  มติอนมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีแลว้จึงไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทใหพ้ิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เอส พี ออดิท 
จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4306 และ/หรอื 
2. นายสชุาติ พานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4475 และ/หรอื 
3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7570 และ/หรอื 
4. นางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8210 และ/หรอื 
5. นายเกียรติศกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9922  และ/หรอื 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห้ บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได  ้โดยทัง้ 5 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท  
โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทตัง้แต่ปี 2552 และมีการเวน้
วรรคการเป็นผูส้อบบญัชี โดยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทไมเ่กิน 5 ปี 

ขอ้มลูประกอบการพิจารณาเรือ่งคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 แสดงไดด้งันี ้

ค่าธรรมเนียม ปี 2563 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2562 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน)   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 770,000 790,000 
คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 630,000 810,000 
คา่ตรวจสอบระบบควบคมุทั่วไปของ IT 70,000 70,000 
คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 1,470,000 1,670,000 

กิจการรร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 20,000 30,000 
คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 30,000 
คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 50,000 60,000 
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ค่าธรรมเนียม ปี 2563 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2562 

บริษัท ไฮโดรเทค็ ยทูิลติี ้จ ากดั   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 20,000 30,000 
คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 30,000 
คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 50,000 60,000 
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 210,000 240,000 

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 240,000 240,000 

คา่บรกิารอื่นๆ - - 
รวม 450,000 480,000 

บริษัท เอสยทูี ไฮโดร จ ากดั   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 20,000 30,000 

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 30,000 

คา่บรกิารอื่นๆ - - 
รวม 50,000 60,000 

รวมทั้งสิน้ 2,070,000 3,130,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี  ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ ้นสุด  วันที่   
31 ธนัวาคม 2563 โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท โดยไมร่วมคา่บรกิารอื่นๆ โดยมีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4306 และ/หรอื 
2. นายสชุาติ พานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4475 และ/หรอื 
3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7570 และ/หรอื 
4. นางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8210 และ/หรอื 
5. นายเกียรติศกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9922  และ/หรอื 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได ้

การลงมติ  มติอนุมตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

วาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วโดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยบรษัิทจะเปิดให้
ผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาแสดงบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารท่ีทางราชการออกใหโ้ดยตอ้งมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดงักลา่วก่อนเขา้รว่มประชมุ  

หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุ
และออกเสยีงแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
ที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี  ้และปิดอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ย ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่จะเขา้รว่มประชมุตอ้ง
น าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และสง่มอบใหแ้ก่ประธานใน
ที่ประชมุ (“ประธานฯ”) และ/หรอื บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้รว่มประชมุ 

ในการนี  ้ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบร ิษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัส ือมอบฉ ันทะ และระบุชื ่อ  
ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ดร.ศิรเิดช ค าสพุรหม กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะและโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วที่ปิดอากรแสตมป์ถกูตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้ม
เอกสารประกอบไปที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  เลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดี
รงัสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยใหถ้ึงบริษัทก่อนวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 หรือ
ก่อนเวลาเริม่การประชมุอยา่งนอ้ยครึง่ชั่วโมง ณ สถานท่ีประชมุ ซึง่รายละเอียดและประวตัิของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏ
อยู่ในขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมแทน  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 6 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กรุณาศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน เอกสารที่จะตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รวมทัง้
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และ 7  

หากทา่นมีขอ้สงสยั หรอืค าถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท้ี่เลขานกุารบรษัิท โทร 0-2936-1661-2 ในวนัและ
เวลาท าการ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

                                             
 
                        (นายสลิบ สูงสว่าง) 

  กรรมการ  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2563 

เวลาและสถานที ่
ประช ุมเมื ่อวนัพ ุธที ่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประช ุมชัน้  25 อาคารทีพี & ที  
ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.10 น. มีผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน  12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 32 
ราย รวมทัง้สิ น้  44 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิ น้  446,122,872 หุน้  จากจ านวนหุน้ทัง้หมดของ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 784,968,760 หุน้ หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 56.8332 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัทครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษัท ซึ่งก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งถือหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสลบิ สงูสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายศรญั ญาณโสภนานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

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

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

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

2. นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
  

 

 

 

 

10 
 

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) 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

นายจิตรอ์มร อนพุนัธนนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายปฏิบตัิการ 

คณะผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

นายกนัตภณ วนปัติกลุ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการตลาด 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

นางสาวรสรนิ อภิวงั บรษัิท เอส พี ออดิท จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นายณฐัวฒัน ์ เกตมุนุินทร ์ บรษัิท ส านกัทนายความ เกตมุนุนิทร ์จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวจิรชัยา  วงคไ์ชย ซึ่งรบัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กลา่วตอ้นรบัและ
ขอบคณุผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มาเขา้รว่มการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 และไดชี้แ้จงให้
ทราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้ของบริษัท และเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  
โดยใหน้บัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ร ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย ทัง้นี ้เพื่อให้
เกิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้ 
เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสยีงของทา่น ต่อมติที่น าเสนอ ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้้
ถือหุน้ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษัทจดัใหพ้ร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน
จากทา่น 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

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 ผูร้บัมอบ
ฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

 กรณีผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ 
โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 ก าหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง 
และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบั
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเทา่นัน้ 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
  

 

 

 

 

12 
 

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) 

โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บริษัทจะไมน่บัการออกเสียงดงักลา่วเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนเสยีง 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ 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 

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น  ๆ หรือไม่  
จะนบัคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”  ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิเสยีง
ลงคะแนนเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของท่านได ้
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนับคะแนนในครัง้นี ้บริษัทจัดการมีตัวแทนจากบริษัท ส านักทนายความ เกตุมุนินทร ์จ ากัด  
ที่ปรกึษากฎหมาย คือ คณุณฐัวฒัน ์ เกตมุนุินทร ์เป็นพยานในการนบัคะแนน 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
กรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผูร้บัมอบฉนัทะ เพิ่มเติมดว้ยช่ือและนามสกุลของผูม้อบฉนัทะ 
ใหแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 
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จากนัน้จึงขอใหค้ณุสลบิ สงูสวา่ง ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

เร่ืองที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน และวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 
ถอืเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นแล้ว จะถอื
ว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถอืหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

ผู้ด  าเนินการประชุมน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้  
ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2562 โดยบริษัทไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักลา่ว
ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
ทกุทา่นลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 แลว้  

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 เห็นว่า รายงาน
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2562 ไดม้ีการบนัทึกประเด็น
ซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
23 กนัยายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหตุ 1. มติรบัรองในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 
10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษัท เพื่อให้สอดคลอ้งกับจัดการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์โดยการเพิ่มข้อบังคับข้อ 23/1. 
รายละเอียดดงันี ้

ข้อ 23/1.  ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสก็์ได ้และใหก้ารประชุมนัน้มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตาม
วิธีการท่ีบญัญตัิไวใ้นกฎหมาย และเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทในขอ้ 23 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ภายใตก้ าหนดของความในเรื่องค าบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการในขอ้ 23 ในกรณีที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์ารสง่ค าบอกกลา่วเรียกประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้และประธานของที่ประชุมนัน้ตอ้งจดัเก็บส าเนาค าบอก

กล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

(3) สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของกรรมการใหเ้ป็นตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 23 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี  ้

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจดัการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 
   

หมายเหตุ 
 

1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทุน
จดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยงัไม่ได้จัดสรร
จ านวน 78,496,876 บาท และที่จ าหน่ายไม่ได้จ านวน 235,490,628 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 
10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุน้
สามญัเพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 จ านวน 313,987,504 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท รวมมลูคา่ 313,987,504 บาท  

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัท จะมีหุน้สามญัส่วนที่อยู่ระหว่างเสนอขายจ านวน 
98,121,095 บาท คือ หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 98,121,095 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั
การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรใหม่ให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม (Warrant RO)  

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 
78,496,876 บาท และที่จ าหน่ายไม่ได้จ านวน 235,490,628 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 
   

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ านวน
หุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงต่อที่ประชมุวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบใุน
วาระที่ 3 ขา้งตน้ บริษัทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ า กั ด  พ . ศ .  2535 ( แ ล ะ ที่ ไ ด้ มี ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม )  ซึ่ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม คณะ ก ร ร ม ก า รบ ริ ษั ท  
ครัง้ที่ 4/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท เป็นดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 883,089,855 บาท (แปดร้อยแปดสิบสามล้านแปด
หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยหา้สบิหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 883,089,855 หุน้ (แปดร้อยแปดสิบสามล้านแปด
หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยหา้สบิหา้หุน้) 

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

หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยหา้สบิหา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. ซึ่งเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ 
และมูลค่าหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 
   

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 
10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิด  าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 784,968,760 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 883,089,855 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 
1,668,058,615 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 784,968,760 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท และช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งใหก้บับรษัิท 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชมุ
ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิใหด้  าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 784,968,760 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 883,089,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
จ านวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 444,822,793 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 444,822,793 100.0000 
   

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ซ่ึงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จ านวน
หุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ซึง่ระบใุน
วาระท่ี 5 ขา้งตน้ บรษัิทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท เป็นดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 1,668,058,615 บาท (หนึ่งพนัหกรอ้ยหกสิบแปดลา้นหา้
หมื่นแปดพนัหกรอ้ยสบิหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 1,668,058,615 หุน้ (หนึ่งพนัหกรอ้ยหกสิบแปดลา้นหา้
หมื่นแปดพนัหกรอ้ยสบิหา้หุน้) 

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

หมื่นแปดพนัหกรอ้ยสบิหา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. ซึ่งเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ 
และมูลค่าหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้ งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 446,122,872 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 446,122,872 100.0000 
   

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วน (Rights Offering) ของบริษัท จ านวน 784,968,760 หุ้น 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 
10 เมษายน 2563 ไดม้ีมติใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท จ านวน 784,968,760 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายครัง้เดียวเต็ม
จ านวนหรือแตบ่างสว่นก็ได ้โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ดงันี ้

(ก) เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.14 บาท ซึ่งเป็นการเสนอ
ขายในราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิที่จะจองซือ้หุน้ในจ านวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ทัง้นี ้ก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
(Record Date) ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 และก าหนดวนัเสนอขายและช าระคา่หุน้เพิ่มทนุระหวา่ง
วนัท่ี 15 – 19  มิถนุายน 2563 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรก
แลว้ บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุที่เหลืออยูด่งักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงใน
การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ (เกินสดัสว่นการถือหุน้) ของตนตามสดัสว่นการถือหุน้จนกวา่จะ
จ าหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ไดท้ัง้จ านวน ในราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรร ยกเวน้
กรณีไมส่ามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ หรอืไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้ดงักลา่ว
อีกตอ่ไป 

(ข) ในกรณีที่มีหุน้สามญัใหม่เหลืออนัเนื่องมาจากการจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจและดลุยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัใหม่ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 
ตามสดัสว่นไดอ้ีก ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร 

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทไดก้ าหนดการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการถือหุน้) ของผูถื้อ
หุน้จนกวา่จะจ าหนา่ยหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหมไ่ดท้ัง้จ านวนนัน้ บรษัิทไดพ้ิจารณาจากสถานการณ์
ปัจจุบนัของบริษัทที่มีผลขาดทนุอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเพื่อใหก้ารเพิ่มทนุในครัง้นี ้ไดร้บัเงินครบถว้น
ตามที่ประมาณการไว ้จึงเห็นวา่ การด าเนินการดงักลา่วนา่จะมีผลประโยชนต์อ่บรษัิท  

(ค) สทิธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนจนกวา่จะไดร้บั

อนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้

คณุนรา ศรเีพชร ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

ค าถาม ถา้หากบรษัิทจ าหนา่ยหุน้ไดไ้มห่มด ทางบรษัิทมีแผนส ารองไวว้า่อยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ  

คุณศรัญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร : บริษัทอาจตอ้งพิจารณาจ านวนหุ้นที่สามารถ
จ าหนา่ยได ้โดยพิจารณาจากจ านวนหุน้ และผลกระทบที่จะเกิดกบับรษัิท ทัง้นี ้การท่ีบรษัิทเสนอการเพิ่มทุ
นัน้  บรษัิทจะสามารถจ าหนา่ยหุน้ไดเ้พียงพอตอ่การด าเนินงานของบรษัิทได  ้

คณุนรา ศรเีพชร ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

ค าถาม ถา้บริษัทสามารถจ าหน่ายหุน้ไดห้มด คาดว่าจะไดร้บัเงินจ านวน 110 ลา้นบาท ทางบริษัทจะน า
เงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุไปลงทนุอะไรบา้ง ขอทราบอยา่งละเอียด 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
  

 

 

 

 

21 
 

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) 

ค าตอบ  

คณุศรญั ญาณโสภนานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร: อาจจะตอบลงรายละเอียดไดไ้ม่หมด แต่ทัง้นีส้ว่น
หนึง่บรษัิทจะใชใ้นการด าเนินงานตอ่เนื่องของบรษัิท เช่น คา่ใชจ้่ายคงที่ (Fixed cost) ตา่งๆ ของบรษัิท อีก
สว่นหนึ่งใชใ้นการด าเนินงานในโครงการเก่าใหแ้ลว้เสร็จ ซึ่งปัจจุบนัประกอบดว้ย 2 โครงการมีมลูค่ารวม
ประมาณ 1,000 ลา้นบาท สว่นท่ีเหลอือีกสว่นจะแบง่ไวใ้ชใ้นการด าเนินงานท าโครงการใหม ่ดงันี  ้

1.  โครงการท่ีทางบรษัิทชนะการประมลูมา ตามประกาศของทางราชการ 
2. โครงการที่ก าลงัจะเปิดท าการประมูล ทางบริษัทมีแผนที่จะเขา้ร่วมประมูลงานในช่วง ไตรมาสที่ 3  

และ 4 ของปีนี ้

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัสว่น 
(Rights Offering) ของบริษัท จ านวน 784,968,760 หุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 446,122,872 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 446,122,872 100.0000 
   

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 
10 เมษายน 2563 ได้มีมติ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ 
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการด าเนินการ
ดงันี ้

1. การก าหนดรายละเอียด วนัและเวลาที่จดัสรรหลกัทรพัย ์ตลอดจนการเขา้เจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและ/หรือสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งแก่ 
กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เ ก่ียวขอ้งต่อไปจนเสรจ็
การ และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควร และ 

2. การยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ การ
ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่งๆ และ 

3. การก าหนด หรือ เปลื่ยนแปลงหรือ แกไ้ข วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 และก าหนดการ
ตา่งๆที่เก่ียวขอ้งตอ่การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

4. การพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด เง่ือนไข เและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอ
ขายหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เช่น วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) (Record Date) วิธีการหรือเง่ือนไขในการช าระเงิน 
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัใหม่ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม รวมถึงอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมดงักลา่วทกุ
ประการ  

5. การจดัสรรหลกัทรพัย ์การก าหนดเง่ือนไข หรอื แกไ้ขเพิ่มเติม หรอืเปลืย่นแปลง เง่ือนไขตา่งๆ และการ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเห็นสมควรเพื่อความส าเร็จลลุว่งของการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ทกุ
ประการ 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี  ้

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการมอบอ านาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 446,122,872 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 446,122,872 100.0000 
   

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

หลงัจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชมุแลว้  

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่ม
ประชมุและปิดประชมุในเวลา 15.10 น. 

     
  

(นายสลบิ สงูสวา่ง) 
ประธานท่ีประชมุ 

 
 

 
รับรองความถกูต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2563 

  

(นายสลบิ สงูสวา่ง) (นายศรญั ญาณโสภนานนัท)์ 
กรรมการ กรรมการ 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณี 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

อายุ (ปี) 63 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปม.) 

 วิทยาลยัการทพัอากาศ 

 โรงเรยีนเสนาธิการทหารอากาศ 
 วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ โรงเรยีนนายเรอือากาศ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริม DAP: Director Accreditation Program รุน่ท่ี 147/2561 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง  

2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ, 

 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, 

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ 

2558 – 2559 ประธานคณะกรรมการพลงังานทดแทนกองทพัอากาศ 

2557 – 2558 ผูอ้  านวยการศนูยว์ิจยัพฒันาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีการบินและ 

 อวกาศกองทพัอากาศ 

2555 – 2557 รองเจา้กรมสือ่สารอิเลก็ทรอนิกสท์หารอากาศ 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ก. กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน /  

 กรรมการอิสระ, บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ข. กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม 
ห รือ นิติ บุคคลที่ อ าจ มีความขัดแย้ ง ใน ปัจ จุบัน  ห รือในช่ ว ง  
2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่
ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

ค. มีความความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าใหไ้ม่
สามารถท าหนา้ที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / 
สินคา้ / บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ 
(ถา้มี) 

ไมม่ี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ไมม่ี 

วัน เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์
กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

อายุ (ปี) 43 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ การจดัการ ศนูยก์ลาง 

 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 

 (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ)ี 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริม - 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง  
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง , 

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั ผูพ้ิพากษาสมทบสงักดัศาลเยาวชนและครอบครวั 

 จงัหวดัสมทุรสาคร 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการชมรมประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกิจ 

 สาธารณะส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปศส.) 

 กรรมการหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิาร 

 เศรษฐกิจสาธารณะส าหรบันกับริหารระดบัสงู (ปศส.) รุน่ ที 14 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการผูจ้ดัการ, บรษัิท โบยาเทค จ ากดั ประเทศไทย 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ก. กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไมม่ี 

ข. กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน      กรรมการบรษัิท ของ บรษัิท โบยาเทค จ ากดั ประเทศไทย 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบริษัท          

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ อ า จ มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น ปั จ จุ บั น  ห รื อ ใ น ช่ ว ง  
2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่
ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ
ท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา้ / 
บรกิาร / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไมม่ี 
 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท                              ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  ไมม่ี 

วัน เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ 12 พฤศจิกายน 2562 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ - 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562 - 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

นายสมประสงค ์ปัญจะลักษณ ์
กรรมการ  

อายุ (ปี) 49 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปริญญาโท นิติศาสตรห์มาบณัฑิต Case Western Reserve University, 
USA 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริม Director Accreditation Program (DAP) 147/2561 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง  

2562 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการคณะบริหาร 

 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการก ากบัส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานบรษัิท คลคิอินต้อร ์บิซิเนส จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไพรม์ โรด กรุป๊จ ากดั 

2554 - 2555 Vice President สายงานก ากบั บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

2543 - 2554 Partner, Beker and McKenzie 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ก. กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการคณะบริหาร 

 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ข. กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  1. กรรมการ บรษัิท ไพรม์ โรด อลัเทอรเ์นทีฟ จ ากดั (PRA) 
2. กรรมการ บรษัิท ไพรม์ เอ็นเนอรย์ี่ แคปปิตอล จ ากดั (PEC) 
3. กรรมการบรษัิท ไพรม์ โรด กรุป๊ จ ากดั (PRG) 
4. กรรมการบรษัิท บงึสามพนั โซลา่ จ ากดั (BSS) 
5. กรรมการบรษัิท เชียงใหม ่รนีิวเอเบิล เอ็นเนอยี จ ากดั (CRE) 
6. กรรมการบรษัิท อีเอสพีพี จ ากดั  (ESPP) 
7. กรรมการบรษัิท โกลเดน้ ไลท ์โซลา่ จ ากดั (GLS) 
8. กรรมการบรษัิท อินฟินิท อลัฟา แคปปิตอล จ ากดั (IAC) 
9. กรรมการบรษัิท ไนน ์เอ โซลา่ จ ากดั (NAS) 
10. กรรมการบรษัิท นอรธ์เวสต ์โซลา่ร ์จ ากดั (NWS) 
11. กรรมการบรษัิท โซลา่เทค เอ็นเนอยี จ ากดั (STE) 
12. กรรมการบรษัิท วีนา เอ็นเนอรย์ี โซลา่ร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (VES) 
13. กรรมการบรษัิท วิเชียรบรุ ีพาวเวอร ์จ ากดั (WBP) 
14. กรรมการบรษัิท อินฟินิท โซลา่ เอ็นเนอยี จ ากดั (ISE) 
15. กรรมการบรษัิท ไพรม์ รนีิวเอเบิล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (PRD) 
16. กรรมการบรษัิท สมารท์ โซลาร ์จ ากดั(SMS) 
17. กรรมการบรษัิท ไพรม์ โรด โซลาร ์จ ากดั (PRS) 
18. กรรมการบรษัิท สตาร ์โซลาร ์จ ากดั (STS) 
19. กรรมการบรษัิท ไพรม์ อลัเทอรเ์นทีฟ เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั(PAE) 
20. กรรมการบรษัิท พาวเวอร ์เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (PED) 
21. กรรมการบรษัิท 5 อมตะ จ ากดั (5AMATA) 
22. กรรมการบรษัิท ไพรม์ รนีิวเอเบิล เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั  (PRE) 
23. กรรมการบรษัิท ไอส ึเอนเนอรจี์ พีทีอี ลมิิเต็ด (Aizu) 
24. กรรมการบรษัิท สมารท์ โซลา่ร ์พาวเวอร ์จ ากดั (SSP) 
25. กรรมการบรษัิท ไพรม์ กรนี โซลา่ร ์จ ากดั (PGS) 
26. กรรมการบรษัิท ไอดีล โซลา่ร ์จ ากดั (IDS) 
27. กรรมการบรษัิท Prime Solar Energy Corporation จ ากดั (PSE) 
28. กรรมการ He Wu Co.,Ltd (He Wu) 
29. กรรมการ Sheng Jiu Co.,Ltd (Sheng Jiu) 
30. กรรมการ Shin Shi Co.,Ltd (Shin Shi) 
31. กรรมการบรษัิท ไพรม์ เอสโค ่จ ากดั (ESCO) 

  



   

 

 

 

 

30 
 

1363 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว 1363 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Phlab Phla       Tel :       (662) 559-2924-5, 559-3657 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand       Fax :      (662) 559-2719 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบริษัท          

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่
ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถุดิบ / 
สนิคา้ / บรกิาร / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบขุนาดของรายการ 
(ถา้มี) 

ไมม่ี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท                             ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) รอ้ยละ 10.76 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า  หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กู ้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ย
ละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
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ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณา
ภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่ว น
ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดร้บัการแตง่ตัง้  

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา ที่ร ับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ ้นเกินร ้อยละ 1 ของจ านวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

10) ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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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 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. 

(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 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(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)  ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ48 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพมหานคร  10230                  หรือ 
  Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 48 years 
Residing at  No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230               , or 

(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 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 

ในวนัองัคารท่ี 11 สงิหาคม 2563                                 เวลา 14.00 น. 
on Tuesday 11 August 2020                   at   2.00 p.m. 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 
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  ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

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

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

เขียนท่ี                                                   
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขำ้พเจำ้                                สญัชำต ิ   
       I/We                                         Nationality   

อยู่บำ้นเลขท่ี           ถนน                    ต ำบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
 

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

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                              เสียง ดงันี ้ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 
   หุน้สำมญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                                                           เสียง 
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
       Hereby appoint  

  (1) อำย ุ ปี อยู่บำ้นเลขท่ี                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (2) อำย ุ ปี อยู่บำ้นเลขท่ี   
       Name age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 
  

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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  (3) อำย ุ ปี อยู่บำ้นเลขท่ี  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code , or 

(4)  ศำสตรำจำรย ์ดร.ก ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ48 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว  กรุงเทพมหำนคร  10230 หรือ  
 Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 48 years 
Residing at  No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230               , or 

  (5)  ดร.ศริเิดช ค  ำสพุรหม  กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก ำแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหำนคร  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 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 
ในวนัองัคำรท่ี 11 สงิหำคม 2563                          เวลำ 14.00 น. 
On Tuesday 11 August 2020                    at    2.00 p.m. 
ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อำคำรทีพี & ที ซอยวิภำวดีรงัสติ 19 ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

     วำระที ่1  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2563 
 Agenda No. 1        Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 วำระที่ 2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for 

the year 2019 

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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 ่3              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2562 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2019 

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 

    วำระที ่4  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 

Agenda No. 4  Re: To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and omit dividend payment for 
the operating results of the year 2019  

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

    วำระที ่5  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตใิห้เลือกต้ังกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ 
Agenda No. 5  Re: To consider and approve the election of director who retire by rotation 

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

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

1. พลอำกำศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี 
 Air Chief Marshal Surasak Meemanee 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

2. นำยสมชำญ ปัญจะลกัษณ ์
 Mr. Somcharn Panjalak 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

3. นำยสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์
 Mr. Somprasong Panjalak 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 
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 วำระที ่6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
Agenda No. 6  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2020 

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

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

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

    วำระที ่7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of 

the auditors for the year 2020 

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

  วำระที ่8 เร่ืองพจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
 Agenda No. 8  Re: To consider other matters (if any)   

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

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

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove    Abstain 

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำร
ลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

   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)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุ
ประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ได้
กระท ำเองทกุประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

หมำยเหต ุ
Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคน
เพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes. 

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

3.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Hydrotek Public Company Limited 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี  2563 ในว ันอ ังคำรที่ 11 สิงหำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั ้น 25 อำคำรทีพี & ที ซอยวิภำวดีรงัส ิต 19  
ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Tuesday 11 August 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room, 25th Floor of TP&T 
Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and 
place thereof. 

     

 วำระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 วำระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 วำระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 
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 วำระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove          Abstain 

 วำระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
                    Approve        Disapprove         Abstain  

     วำระท่ี                                                          เรื่อง    เลือกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ช่ือกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ช่ือกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ช่ือกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ช่ือกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ช่ือกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

       เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      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 
  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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   (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)  ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ48 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพมหานคร  10230  หรือ 
 Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 48 years 
Residing at  No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230               , or 

(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 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 
ในวนัองัคารท่ี 11 สงิหาคม 2563                          เวลา 14.00 น. 
on Tuesday 11 August 2020                    at   2.00 p.m. 
ณ หอ้งประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(3)  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, 

  หุน้บรุมิสทิธิ              หุน้ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                  เสยีง 
   preferred share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                         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: 

        วำระที ่1  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2563 
 Agenda No. 1        Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 

          (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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วำระที่ 2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for 

the year 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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 วำระที ่3              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2562 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 วำระที ่4  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 

 Agenda No. 4  Re: To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and omit dividend payment for 
the operating results of the year 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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 วำระที ่5  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตใิห้เลือกต้ังกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ 
 Agenda No. 5  Re: To consider and approve the election of director who retire by rotation 

      (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 at my/our intention as follows: 

  
1. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี 

Air Chief Marshal Surasak Meemanee 

          เหน็ดว้ย..............................เสยีง         ไม่เหน็ดว้ย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain       votes 

2. นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์  
Mr. Somcharn Panjalak 

          เหน็ดว้ย..............................เสยีง         ไม่เหน็ดว้ย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
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       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain       votes 

3. นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์  
Mr. Somprasong Panjalak 

          เหน็ดว้ย..............................เสยีง         ไม่เหน็ดว้ย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain       votes 

 วำระที ่6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
Agenda No. 6  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2020 

      (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..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 วำระที ่7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชปีระจ ำปี 2563 
 Agenda No. 7  Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of 

the auditors for the year 2020 

      (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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

  วำระที ่8 เร่ืองพจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
 Agenda No. 8  Re: To consider 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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการ
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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง
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. 
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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 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/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 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. 

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 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันอังคารท่ี 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดี
รงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Tuesday 11 August 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room, 25th Floor of TP&T 
Building, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and 
place thereof. 

     

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

 (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 at my/our intention as follows: 

                    เหน็ดว้ย                                      เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                                      เสยีง    งดออกเสียง                                       เสียง 
 Approve                                  votes     Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

 (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 at my/our intention as follows: 

                   เหน็ดว้ย                                      เสียง    ไมเ่หน็ดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                      Approve                                  votes       Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

 (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 at my/our intention as follows: 

                    เหน็ดว้ย                                      เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                                      เสยีง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                       Approve                                  votes     Disapprove                                       votes      Abstain                                             votes 
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 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

 (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 at my/our intention as follows: 

                    เหน็ดว้ย                                      เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

 (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 at my/our intention as follows: 

                    เหน็ดว้ย                                      เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 

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

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เหน็ดว้ย                                      เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เหน็ดว้ย                                      เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เหน็ดว้ย                                      เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เหน็ดว้ย                                      เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                เหน็ดว้ย                                      เสียง     ไม่เหน็ดว้ย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  
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การลงทะเบยีน เอกสารทีจ่ะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถอืหุน้  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การลงทะเบยีน 

 บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีจะมาเขา้ประชุมโปรดน าหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ท่ี
กรอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และปิดอากรแสตมป์เรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มเอกสารประกอบท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุ
มาดว้ย ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูม้ีเอกสารถกูตอ้งและครบถว้นเขา้ประชมุเท่านัน้ 
 

ข. เอกสารทีจ่ะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

 ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและท่ียงัไมห่มดอายุ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีผู้ถอืหุน้มอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียังไม่หมดอายุ

ของผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียังไม่
หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิคุคล 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ประชุมนัน้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 
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(ข) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียังไม่
หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีนิตบุิคคลทีเ่ป็นผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดง
เอกสารดงันี ้
(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิคุคล 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้มีอ  านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียังไม่หมดอายุ
ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตร
พนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง ซึง่บคุคลดงักลา่วไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียังไม่
หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 
(ก) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1. หรือ 2. 
(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 
(1) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้ง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(2) ส าเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นไดร้ับ

อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึง่บคุคลดงักลา่วไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย 
และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้นัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
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ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉนัทะมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นี ้จ  านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้เทา่น้ัน 

 โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ท่ีไดแ้นบมาพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้

 และโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวใหถู้กตอ้ง พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
และขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในท่ีประชุม 
(ประธานฯ) หรือ บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าประชุมได ้และมีความ
ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ 
และระบ ุชื ่อ  ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  
ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ ับมอบฉันทะและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดงักลา่วท่ีปิดอากรแสตมป์ถกูตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มเอกสารประกอบไปท่ีบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เลขานกุารบริษัท 
เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศ
ไทย โดยใหถ้งึบริษัทก่อนวันที ่7 สิงหาคม 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง ณ สถานที่

ประชุม ทัง้นี ้บริษัทไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้) ซึ่งแนบมาพรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  
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ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุน้มี 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และ ผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไมส่ามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง

ในแตล่ะวาระ 
3. ผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้(โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.) 
4. เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดจ้ ัดใหม้ีบ ัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) 

ส าหรบัทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้ือหุน้และ
ผูร้ ับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะท่ีท าการลงทะเบียน  ทั้งนี ้ผูท่ี้มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาท่ีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ไดด้  าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแลว้ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเฉพาะ
วาระท่ีคงเหลืออยู่ ณ แตล่ะขณะ 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุน้โดยสว่นรวม ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเครื่ องหมายใดๆ 
ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยืนยันเจตนาโดยการกา
เครื่องหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องท่ีประสงคพ์รอ้มทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือขึน้
และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือน าไปตรวจนับ ทั้งนี ้ยกเว้นส าหรับการมอบฉันทะซึ่ง
ผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทจะ
บนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วตัง้แตเ่วลาท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษัทจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ี

เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  
2. ประธานฯ จะประกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  หลงัจากการออกเสียง

ลงคะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง 
และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่าใด ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง 
ภายหลงัจากท่ีประธานฯ ไดป้ระกาศใหท่ี้ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระสิน้สดุลงแลว้ 
บริษัทจะไมน่ าเอาคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอใหผู้้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 

 

ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 

ต าแหนง่ - กรรมการ / กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ 48 ปี 
ที่อยู ่ 15/126 หมู่  13 แขวงลาดพร้าว  เขต

ลาดพรา้ว  กรุงเทพมหานคร  10230 
การมี / ไมม่ีสว่นไดเ้สยีในวาระ -มีสว่นไดเ้สียในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา

อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
การประชมุครัง้นี ้

-ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมที่
จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามเกณฑ์
ปกติ 

 

ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 

ต าแหนง่ - กรรมการ / กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ 46 ปี 
ที่อยู ่ 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง 

เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 
การมี / ไมม่ีสว่นไดเ้สยีในวาระ -มีสว่นไดเ้สียในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา

อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
การประชมุครัง้นี ้

-ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมที่
จัดสรรให้กรรมการทุกท่านตามเกณฑ์
ปกติ 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

                การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ย
กวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 
10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ
วิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

                ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัอ่ืนทั่วราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 
25 คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันได้ไมน่อ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

                ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
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การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และใหส้่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้ง
ครบองคป์ระชมุ 

                ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิ
ไดม้าเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
                (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด     
              (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
                      (ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือ
บางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั              

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุน้กูข้องบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ้ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
                (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
                (2)   พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
                (4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก 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 

 
 




