
 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 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 ท่านสามารถมอบฉนัทะให้

ผูอ้ื่นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ 

4. ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้แมไ้ม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในกลุม่เสี่ยง  

ควรมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้ประชมุแทน 

5. บรษัิทฯ ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 
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  9 เมษายน 2564 

เรือ่ง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้     
 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.  ส าหรบัวาระท่ี 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 2.  ส าหรบัวาระท่ี 3. และ 4. รายงานประจ าปี 2563 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”) เห็นสมควรที่จะจดัใหม้ีการประชุมสามญั 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 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. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563  
ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรอง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ที่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรรบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

การลงมติ  มติรบัรองในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏใน 
รายงานประจ าปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  วาระนีเ้ป็นเรือ่งที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้
พิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยส าเนางบการเงินของบริษัท ดังกล่าวมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุครัง้นี ้ 

สรุปสาระส าคญัของงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดด้งันี ้
 หนว่ย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยร์วม 427.59 408.61 
หนีส้นิรวม 424.21 434.67 
สว่นของผูถื้อหุน้ 3.38 -26.07 
รายไดร้วม 164.35 269.46 
ก าไรสทุธิ -74.27 -277.59 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) -0.08 -0.35 
อตัราก าไรสทุธิ (%) -45.19 -98.99 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) 0.00 -0.03 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 136.83 -16.47 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิงบการเงินของ
บรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิทแลว้ 

การลงมติ  มติอนุมตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุสทุธิจ านวน 74,271,726.78 บาท ท าใหบ้รษัิทไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเพื่อเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย และบรษัิทไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
ซึง่เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการไม่จัดสรร
ก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

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 าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม่ก็ได”้ ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายบรรเจิด ทองเจรญิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสลบิ สงูสวา่ง กรรมการ / กรรมการความเสีย่ง   
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3. ดร.ศิรเิดช ค าสพุรหม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

ความเห็นคณะกรรมการ  ตามที่บริษัทไดใ้หส้ิทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบคุคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทปรากฎวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาแลว้เห็นวา่ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และด ารงต าแหนง่อื่นๆ ตามเดิม จ านวน 3 ทา่น คือ 

1. นายบรรเจิด ทองเจรญิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสลบิ สงูสวา่ง กรรมการ / กรรมการความเสีย่ง   
3. ดร.ศิรเิดช ค าสพุรหม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

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 ้ 

การลงมติ  มติอนุมตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลงานของบริษัทใน
ภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ จึงขอ
เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2563 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ และ กรรมการบรษัิท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรษัิท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 
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 ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2563 

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 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และการมอบอ านาจ โดยใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอในขอ้เท็จจรงิและ
เหตผุลขา้งตน้  

การลงมติ  มติอนมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีแลว้จึงไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการ
บรษัิทใหพ้ิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน เอ เอ็ม 
ซี จ ากัด ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผูส้อบ
บญัชี เนื่องจากเมื่อไดพ้ิจารณาเปรยีบเทียบกบัปรมิาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรายอื่นแลว้เห็นว่า
บรษัิท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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1. นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4663 และ/หรอื 
2. นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4664 และ/หรอื 
3. นายนรศิ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5369  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห้ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได ้โดยทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,463,000 บาท  
โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ซึ่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทตัง้แต่ปี 2564 และเป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทไมเ่กิน 5 ปี 

ขอ้มลูประกอบการพิจารณาเรือ่งคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 แสดงไดด้งันี ้

ค่าธรรมเนียม ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2563 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน)   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 420,000 770,000 
คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 450,000 630,000 
คา่สอบทานงบการเงินภาษาองักฤษ 80,000 - 
คา่ตรวจสอบระบบควบคมุทั่วไปของ IT - 70,000 
คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 950,000 1,470,000 

กิจการร่วมค้า สหไฮโดร   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 50,000 210,000 
คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 90,000 240,000 
คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 140,000 450,000 
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ปทุมธานี 2   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 30,000 - 
คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 45,000 - 
คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 75,000 - 
กิจการร่วมค้า ไฮโดร-รินทรรั์ตน ์   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 70,000 - 
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ค่าธรรมเนียม ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2563 

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 120,000 - 
คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 190,000 - 

บริษัท ไฮโดรเทค็ สุพรีม มัณฑะเลย ์จ ากดั   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 10,000 - 
คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 30,000 - 
คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 40,000 - 
บริษัท ไฮโดรเทค็ ยทูิลติี ้จ ากดั   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 10,000 20,000 

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 24,000 30,000 

คา่บรกิารอื่นๆ - - 
รวม 34,000 50,000 

บริษัท เอสยทูี ไฮโดร จ ากดั   
คา่สอบบญัชีประจ าปี 10,000 20,000 

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 24,000 30,000 

คา่บรกิารอื่นๆ - - 
รวม 34,000 50,000 

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ จ ากดั   
คา่สอบบญัชีประจ าปี - 20,000 

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส - 30,000 

คา่บรกิารอื่นๆ - - 
รวม - 50,000 

รวมทั้งสิน้ 1,463,000 2,070,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่  
31 ธนัวาคม 2564 โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,463,000 บาท โดยไมร่วมคา่บรกิารอื่นๆ โดยมีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้
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1. นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4663 และ/หรอื 
2. นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4664 และ/หรอื 
3. นายนรศิ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5369  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได ้

การลงมติ  มติอนุมตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่ นเขา้รว่มประชมุ
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   
พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะและโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วที่ปิดอากรแสตมป์ถกูตอ้ง
เรยีบรอ้ยพรอ้มเอกสารประกอบไปที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  เลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 
14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจ ักร เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยใหถ้ึงบริษัทก่อนวนัที่  
20 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างนอ้ยครึ่งชั่วโมง ณ สถานที่ประชุม  ซึ่งรายละเอียดและประวตัิของ
กรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏอยู่ในขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้รว่ม
ประชุมแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กรุณาศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน เอกสารที่จะตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 รวมทัง้
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และ 7  
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       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

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

 
ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

                                              
 
 
                    (นายบรรเจิด ทองเจริญ) 

     กรรมการ  
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเมื ่อวนัองัคารที ่ 11 ส ิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้  25 อาคารทีพี & ที  
ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

เนื ่องด ว้ยนายสล ิบ สงูสว ่าง  ประธานกรรมการ ต ิดภารกิจท าให ไ้ม ่สามารถปฏิบตั ิหนา้ที ่ได  ้ 
นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”) 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 18 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 42 ราย 
รวมทัง้สิ น้  60 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั ง้สิ น้  1,018,690,859 หุ น้  จากจ านวนหุน้ทั ง้หมดของ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 1,280,385,570 หุน้ หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 79.5612 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษัท ซึ่งก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งถือหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้
ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายบรรเจิด ทองเจรญิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ 

2. นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง / กรรมการ 

3. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

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

5. ดร.ศิรเิดช  ค าสพุรหม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ  
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสลบิ สงูสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายศรญั ญาณโสภนานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นายจิตรอ์มร อนพุนัธนนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายปฏิบตัิการ 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายณฐัวฒัน ์เกตมุนุินทร ์ ที่ปรกึษากฎหมาย 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

1. นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา บรษัิท เอส พี ออดิท จ ากดั 

2. นางสาวรสรนิ อภิวงั บรษัิท เอส พี ออดิท จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวธัญชนก พลูคุม้ ซึ่งรบัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กลา่วตอ้นรบัและ
ขอบคณุผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมที่มาเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และไดชี้แ้จงให้
ทราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้ของบริษัท และเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ 
โดยใหน้บัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบัติการ
ลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

• ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

• การลงคะแนนเสียง ส าหรบัทุกวาระ ขอใหท้่านท าเครื่องหมายในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสยีง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเทา่นัน้ ในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบรษัิทฯ 
จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหท้่านยกมือให้
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เจา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรบัผูท้ี่ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บรษัิท จะถือวา่เป็นการลงมติ
เห็นดว้ย 

• การนบัผลคะแนน บริษัท จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง ออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม และสว่นที่เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยใน
วาระนัน้ๆ 

ส าหรบัผูท้ี่ออกเสียง เห็นดว้ย ในแต่ละวาระ ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คืนแก่
เจา้หนา้ที่ของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็น โมฆะ (บตัรเสยี) 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักัน  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการลงคะแนนใดๆ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบใหก้รรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้
หรอืผูม้อบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ 

กรณีผู้ถอืหุน้ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุน้ตา่งประเทศ ซึง่แตง่ตัง้คสัโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคับของบริษัท ขอ้ 31 (1) ก าหนดวา่ “ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึง่หุน้มีเสยีง
หนึง่เสยีง และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” 

ดงันัน้ ในการพิจารณาวาระท่ี 1, 3, 4, 5, 7 นัน้ ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนน
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เสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ รวมถึงนบับตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงเท่านัน้ 
โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษัิท จะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็น
ฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

และ ในการพิจารณาวาระที่ 6 นัน้ ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาในวาระนี ้จะนับทัง้
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ของผูถื้อหุน้รวมถึงนบับตัรเสีย เป็นฐานใน
การนบัคะแนนเสยีง 

5. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใช้
สทิธิของทา่นได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุ
ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนับคะแนนในคร้ังนี้ มีตัวแทนจากษริษัท ส านักทนายความเกตุมุนินทร ์จ ากัด ที่ปรึกษา
กฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน ์เกตุมุนินทร ์เป็นพยานในการนับคะแนน และ  บริษัทไดม้อบหมายให้  
บรษัิท ควิดแลบ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนนเสยีงในครัง้นี ้

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่
เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นกรุณาสง่ค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิท เพื่อจดัสง่ค าถามแก่ประธานกรรมการตอ่ไป 

จากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ของบริษัท ดงัต่อไปนี  ้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

ประธานฯ เป็นผูเ้สนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 
โดยบริษัท ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย”์) และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามที่ กฎหมายกาหนดแลว้ โดยรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลว่งหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 แลว้  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุม ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม 
ที่เก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม ่ 
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เมื ่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมวนัที่ 
20 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,018,689,758 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติรบัรองในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2.   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ บริษัทประจ าปี 2562 

ประธานฯ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยประธานฯ ไดชี้แ้จงว่า  
บรษัิทยงัคงด าเนินธุรกิจตามนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น และสง่เสรมิใหบ้คุลากรมีความรูด้า้น
การทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพื่อการปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต และป้องกันไม่ใหเ้กิดการกระท าผิด และ
บริษัทก็ไดม้ีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีผูร้อ้งเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา 
ส่วนการเขา้ร่วมโครงการ CAC นัน้ ทางบริษัทก าลงัอยู่ระหว่างการพิจารณา ในส่วนของรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ประธานฯ ไดม้อบหมายให  ้นายศรญั ญาณโสภนาน ันท์ 
 รองประธานเจ ้าหนา้ที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน  เป็นผูเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2562 ใหท้ี่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2562 
ซึ่งไดจ้ัดส่งพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ ซึง่สาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี ้  
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หนว่ย : ลา้นบาท 
ฐานะการเงนิ / ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 408.61 564.74 
หนีส้นิรวม 434.67 358.80 
สว่นของผูถื้อหุน้ -26.07 202.01 
รายไดร้วม 269.46 254.75 
ขาดทนุสทุธิส าหรบัปี -295.97 -58.58 
ขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ -275.55 -59.81 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) -0.35 -0.15 
อตัราก าไรสทุธิ (%) -98.99 -23.48 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) -0.03 0.52 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) -16.47 1.78 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุม ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม 
ที่เก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม ่ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 

ที่ประชุมรับทราบ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงรายละเอียดของงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ที่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทแลว้  จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหพ้ิจารณา
เพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยส าเนางบการเงินของบริษัท ดังกล่าวมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอื
เชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุม ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม 
ที่เก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม ่

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ ์ในนามผูร้บัมอบฉันทะ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถ้ือหุน้  สมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเรื่อง 

1. ก าไรขัน้ตน้ ขาดทนุเนื่องจากสาเหตใุด เพราะทัง้รายไดจ้ากการก่อสรา้ง และรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 

2. อตัราก าไรขัน้ตน้ จากการก่อสรา้งขาดทุน ในขณะเดียวกันอตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้ริการ
ลดลงต่อเนื่อง เกิดจากสาเหตุใด และจะแกไ้ขอย่างไร  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศรญั ญาณโสภนานนัท ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

1. ก าไรขัน้ตน้ที่ติดลบเนื่องมาจากการบริหารโครงการเกิดความล่าชา้ และมีการส่งมอบงานไม่
ตรงเวลา จึงท าใหต้น้ทุนของโครงการขยายออกไป ท าใหโ้ครงการมีตน้ทุนมากกว่ารายได ้

2. อตัราก าไรขัน้ตน้ จากการก่อสรา้งขาดทนุ ในขณะเดียวกนัอตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้ริการ
ลดลงต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ทางบริษัทมีแนวทางการด าเนินงานอีก
รูปแบบหนึ่ง หลงัจากที่ไดร้บัเงินลงทุนขนาดใหญ่เขา้มา ตามที่ทางผูถ้ือหุน้ทราบ และในปี
พ.ศ. 2562 โครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทตัง้ใจจะรบัเขา้มานัน้ ไม่ไดเ้ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้
เลยท าใหใ้นปี พ.ศ. 2562 บริษัทไม่ไดร้บังานใหม่เขา้มาจึงท าใหร้ายไดห้รืองานของบริษัท เป็น
งานเก่าที่คา้งมา ซึ่งในเรื่องของงานที่เป็นงานรบัเหมา จะเป็นงานที่ใชร้ะยะเวลาในการท างาน
ค่อนขา้งนานอาจะ 1 – 2 ปี ไปจนถึง 4 – 5 ปี จึงท าใหต้วั Performance ของบริษัทยงัยืนอยู่
ได ้เพราะมีการท างานและสง่มอบงานรบัรูร้ายได ้ส่วนในเรื่องของงานบริการ เนื่องจากบริษัท
ไม่ไดร้บังานใหม่เขา้มาจึงท าใหต้วัเนือ้งานกับรายได ้Performance ต ่าลง 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

 นายบรรเจิด ทองเจรญิ ประธานในท่ีประชมุไดชี้แ้จงเพิ่มเติมถึงแนวทางการแกปั้ญหาวา่ บรษัิทได้
เตรียมการเพื่อที่จะรบังานใหม่ๆ เขา้มา ซึ่ง ณ ปัจจุบนัตามความคาดหายของบริษัทน่าจะไดร้บั
งานไมน่อ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทก็จะตอ้งด าเนินการ 2 สว่น คือ 1. การรบังานเทา่กบัเริม่ 
และ 2. การท าก าไรจากงานเหล่านัน้ใหไ้ดจ้ริง ก็คือเพิ่มศกัยภาพในการท างานเพื่อท าก าไร
สงูสดุใหก้บับริษัท และบริษัทจะมีค่าใชจ้่ายประจ าของบริษัทเราจะตอ้งท าก าไรจากโครงการ
ดงักล่าว เพื่อชดเชยค่าใชจ้่ายประจ าของบริษัท และเป็นก าไรใหบ้ริษัท ซึ ่งตอนนีบ้ริษัทได้
ด าเนินงานร่วมกับพนัธมิตรใหม่ๆ เพื่อจะท างานใหม่ที่จะสามารถท าก าไรไดม้ากขึน้อีกดว้ย  

เมื ่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
งบการเงินของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 975,968,058 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 42,721,700 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงนิปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 ประธานฯ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการไม่จัดสรรก าไรสุทธิ เพื่อ เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การงดจ่าย เ งินปันผลส าหร ับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุม ไดชี้แ้จงรายละเอียด
เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่
ภายใตเ้งื่อนไขที่การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหุน้ เช่น  ใช้เป็นทุน
ส ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ของบริษัทเป็นผูพ้ิจารณา ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอ
เพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซึ่งคณะกรรมการของ
บริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แลว้ให้รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิจ านวน 277,589,813.02 บาท ท าใหบ้รษัิทไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุม ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม 
ที่เก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม ่ 

เมื ่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การไม่จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมตัิการไม่จัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
งดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,018,689,758 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 

พลอากาศเอก สรุศกัดิ์ มีมณี และ นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ซึ่งเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียในวาระนีอ้อกจากหอ้ง
ประชุมตัง้แต่เริ่มประชุมวาระนี ้และ ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15. 
ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกนั 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง วันที่เร่ิมเป็น
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดในปี 2562 

พลอากาศเอก สรุศกัดิ ์มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

15 ม.ค. 61 11 ครัง้จาก 11 ครัง้ 

นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ ก ร รมก า รบ ริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง  / 
ก ร รมกา รสร รหาและพิ จา รณา
คา่ตอบแทน / กรรมการ 

12 พ.ย. 62  

และไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทแทนต าแหน่ง
กรรมการท่ีวา่งลงจ านวน 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน
ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 โดยภายหลงักรรมการ
ของบรษัิท จะมีดงันี ้

(1) นายสลบิ สงูสวา่ง 

(2) พลอากาศเอก สรุศกัดิ ์มีมณี 

(3) ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 

(4) ดร.ศิรเิดช ค าสพุรหม 

(5) นายบรรเจิด ทองเจรญิ 

(6) นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์

(7) นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์

ตามที่บริษัทไดใ้หส้ิทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบคุคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่
เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และด ารงต าแหนง่อื่นๆ ตามเดิม จ านวน 2 ทา่น คือ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

1. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

2. นายสมชาญ ปัญจะลักษณ ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง /  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ 

ทั้งนี  ้เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อนั
สามารถช่วยพฒันาบริษัทได ้อีกทัง้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และบุคคลที่เสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เ ก่ียวข้อง  ซึ่งประวัติโดยสังเขปมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 3 ที่จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม 
และกรรมการที่เขา้ใหม่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง และการแกไ้ขเพิ่มเติมแต่งตัง้  
กรรการบรษัิทแทนต าแหนง่กรรมการที่วา่งลง มีผลภายหลงัจากมีมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุม ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม 
ที่เก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

1) นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ในนามผูร้บัมอบฉนัทะ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมสง่เสริม
ผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามปัญหาประเด็นเรื่อง 

1. คณุสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ทา่นจะมีเวลาในการรบัต าแหนง่กรรมการบรษัิทตามที่เสนอแตง่ตัง้
หรอืไม ่อยา่งไร เนื่องจากปัจจบุนัทา่นด ารงต าแหนง่ 

 - ประธานกรรมการ บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการกิจการท่ีมิใช่ บรษัิทจดทะเบียน 31 แหง่ 
 - กรรมการคณะกรรมการก ากบัส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) 
 - กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไพรม์ โรด กรุป๊ จ ากดั 
 - ประธาน บรษัิท คลกิอินเตอร ์บิซิเนส จ ากดั 

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ไดชี้แ้จงว่า ในการด ารงต าแหน่งเป็นประธานและเป็นกรรมการซึ่งมี
ลกัษณะเป็นการดภูาพรวมของธุรกิจ ในธุรกิจหลายๆ อย่างก็เป็นธุรกิจที่สามารถด าเนินธุรกิจไดจ้าก
เศรษฐกิจอยูแ่ลว้ ทัง้นีบ้รษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) และบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มีที่ตั้งเดียวกัน จึงเช่ือว่าจะสามารถใหเ้วลากับ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ไดม้ากที่สุด และ 
จะพยายามผลกัดนัให ้บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) มีการประกอบธุรกิจใหด้ีขึน้ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิให้
เลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมตัิใหเ้ลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
พลอากาศเอกสรุศกัดิ์ มีมณี และ นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งอื่นๆ ตามเดิม และอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยลงมติเลือกตัง้กรรมการ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี  ้

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
ซ่ึงด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,018,689,758 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
   
นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ซ่ึง
ด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,018,689,758 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 



สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 
  

 

 

 

 

23 
 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวภิาวดีรงัสติ 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) 

นายสมประสงค ์ปัญจะลักษณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 765,968,058 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 42,721,700 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
   
หมายเหตุ มติอนุมตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6. อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

  ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจาก
ผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  ปี 2563 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2562 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ และกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่เดือน 30,000 บาทตอ่เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่เดือน 30,000 บาทตอ่เดือน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรษัิท 20,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 20,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 
กรรมการบรษัิท 15,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 15,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 

2. เบีย้ประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่าน้ัน) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาทตอ่ครัง้ 10,000 บาทตอ่ครัง้ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 บาทตอ่ครัง้ 10,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 7,500 บาทตอ่ครัง้ 7,500 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 7,500 บาทตอ่ครัง้ 7,500 บาทตอ่ครัง้ 
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  ปี 2563 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2562 

3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับ
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับ
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

4. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 

พร้อมกันนี  ้ เสนอให้มีการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น ผูม้ี
อ  านาจในการก าหนดรายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินคา่ตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะไดร้บั 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุม ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม 
ที่เก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม ่ 

เมื ่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  และการมอบอ านาจดงักลา่ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และการมอบ
อ านาจตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 975,968,058 95.8062 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 42,721,700 4.1938 
บตัรเสยี 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณา
คดัเลอืกผูส้อบบญัชีแลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เอส พี ออดิท จ ากดั 
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 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 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

4. นางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8210 และ/หรอื 
5. นายเกียรติศกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9922  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได ้โดยทัง้ 5 ท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทผูบ้ริหารผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทตัง้แต่ปี 2552 และมีการเวน้วรรค
การเป็นผู้สอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 5 ปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่อง
คา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ปรากฏตามรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีด้งันี ้

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 
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 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุม ว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม 
ที่เก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม ่ 

เมื ่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,018,690,859 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
   

หมายเหตุ มติอนุมัติในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามประเด็นเรื่อง 
- การเพิ่มทนุท่ีผา่นมาประสบผลอยา่งไร และตอ้งมีการเพิ่มทนุอีกหรอืไม่ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศรญั ญาณโสภนานนัท ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม สรุปสาระส าคญัไดด้งันี  ้

- จากการเพิ่มทุนที่ผ่านมา บริษัทไดร้บัช าระทุนเขา้มาเพียงพอที่จะช่วยบริษัทมีส่วนทุนที่ไม่ติดลบ 
จากวาระที่ 2 ที่มีการแจง้ถึงผลการด าเนินงานของบริษัทไปแลว้ว่าติดลบอยู่ที่ประมาณ 20 ลา้นบาท 
ณ ปัจจุบนัดว้ยทุนที่บริษัทเพิ่มมาท าให้งบที่ประกาศไปตัง้แต่ไตรมาส ที่ 1 ปี 2563 ไม่ติดลบไป
ดว้ย จึงท าใหบ้ริษัทลา้งสว่นของทุนไดด้ว้ย และในอนาคตจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่นัน้ อาจจะ
ตอ้งดูทางทีมบริหารที่เขา้มาด าเนินการว่าดว้ยแผนงานที่วางไว ้จะประสบผลส าเร็จอย่างไร  

  



สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุ พรอ้มทัง้ขอบคณุส าหรบัค าถามที่เป็นประโยชน์
ตอ่บรษัิท 

ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุเวลา 15.00 น.  
     

 
 

(นายบรรเจิด ทองเจรญิ) 
ประธานท่ีประชมุ 

 
 

 
รับรองความถกูต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

  

(นายบรรเจิด ทองเจรญิ) (นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ)์ 
กรรมการ กรรมการ 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

นายบรรเจิด ทองเจริญ 
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ (ปี) 44 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาโท  วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา  

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ปรญิญาตร ี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา  
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริม DAP: Director Accreditation Program รุน่ท่ี 170/2020 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง  

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / 

 ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรร 

 หาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ดบัเบิล้อาร ์โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2563 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั รนิทรร์ตัน ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ก. กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไมม่ี 

ข. กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  1. กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ดบัเบิล้อาร ์โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

 2. กรรมการ  บรษัิท ไฮโดรเท็ค ยทูิลติี ้จ ากดั 

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 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่
ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

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

ไมม่ี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 1.09 

วัน เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ 5 สงิหาคม 2563 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 เดือน 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2563 7 ครัง้ จาก 13 ครัง้ (เริม่ประชมุครัง้ที่ 7 เป็นตน้ไป) 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

นายสลิบ สูงสว่าง 
กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

อายุ (ปี) 68 

คุณวุฒทิางการศึกษา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
  

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริม RCP: Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 25/2011 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) EDP: TLCA Executive Development Program รุน่ท่ี 14/2014 

 DCP: Director Certification Program รุน่ท่ี 117/2009 

 DAP: Director Accreditation Program รุน่ท่ี 37/2005 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2563 ประธานกรรมการ บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั  

 (มหาชน) 

2554 – 2562 ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2559 รองประธานกรรมการ บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ก. กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไมม่ี 

ข. กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน      กรรมการ  บรษัิท ไฮโดรเท็ค ยทูิลติี ้จ ากดั 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบริษัท          

ไมม่ี 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

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 าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / 
บรกิาร / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไมม่ี 
 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท                              ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)   6.07 

วัน เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ      15 ธนัวาคม 2554 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2563      10 ครัง้ จาก 13 ครัง้ 
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 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

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

อายุ (ปี) 47 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา Master of Information Systems (M.Inf.Sys), Griffith University,  

 Australia Ph.D. in Business Information Systems (IT Governance),  

 RMIT University, Australia 

 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์

 ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริม DAP: Director Accreditation Program รุน่ที่ 121/2015 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ที่ 2/2015 

 Driving Company Success with IT Governance รุน่ที่ 1/2016 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง  

2562 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั  

 (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการอิสระ, บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั คณบดีวิทยาลยับรหิารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, คณะกรรมการ 

 บรษัิท และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 บรษัิทบรูพา เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ก. กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 1. กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง, กรรมการ 

 สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
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 2. กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, คณะกรรมการบรษัิท 

 และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 บรษัิทบรูพา เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

ข. กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  ไมม่ี 
 

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 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) 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 2563) ไมม่ี 

วัน เดือน ปี ที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการ 10 สงิหาคม 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2563 11 ครัง้ จาก 13 ครัง้   
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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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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 หรือหุน้ส่วน
ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดร้บัการแตง่ตัง้  

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ร ับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.    

(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซอ้น)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 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                                                                                                        เสยีง 
  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)  พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ64 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400                 หรือ 
  Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 64 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

(5)  ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ49 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพมหานคร  10230 
  Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 49 years 
Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230                

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
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 2021 

ในวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564                                 เวลา 14.00 น. 
on Tuesday 27 April 2021                   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 (ฉบบัที่ 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)  พลอำกำศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ64 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.รำชวิถี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 หรือ  
 Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 64 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

  (5)  ศำสตรำจำรย ์ดร.ก ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ49 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว  กรุงเทพมหำนคร  10230 
   Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 49 years 
Residing at  No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230                

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
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 2021 
ในวนัองัคำรท่ี 27 เมษำยน 2564                          เวลำ 14.00 น. 
On Tuesday 27 April 2021                    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  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
 Agenda No. 1        Re: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 at my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 วำระที ่2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 
 Agenda No. 2  Re:  To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company 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 
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 วำระที ่3              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 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                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 

    วำระที ่4  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

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 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 ่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. นำยบรรเจิด ทองเจรญิ 
 Mr. Bancherd Thongcharoen 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

2. นำยสลบิ สงูสว่ำง 
 Mr. Slib  Soongswang 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

3. ดร.ศริเิดช ค  ำสพุรหม 
 Dr. Siridech Kumsuprom 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 
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 วำระที ่6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
Agenda No. 6  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2021 

      (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 2564 
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 2021 

      (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)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำร
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 ำนวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคน
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 

 
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี  2564 ในว ันอ ังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.  ณ หอ้งประชุมชัน้  25 อำคำรทีพี & ที ซอยวิภำวดีรงัสิต 19  
ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021, on Tuesday 27  April 2021 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 (ฉบบัที่ 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                                                          เสยีง  
                          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)  พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ64 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 
 Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 64 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

(5)  ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ49 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพมหานคร  10230 
 Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 49 years 
Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230                

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 27 เมษายน 2564                          เวลา 14.00 น. 
on Tuesday 27 April 2021                    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  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
 Agenda No. 1        Re: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วำระที ่2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 
 Agenda No. 2  Re:  To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company 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...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 วำระที ่3              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 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...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 วำระที ่4  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

 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 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...............................เสยีง 
       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. นายบรรเจิด ทองเจรญิ 

Mr. Bancherd Thongcharoen 

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

2. นายสลบิ สงูสว่าง 
Mr. Slib  Soongswang 

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

3. ดร.ศริเิดช ค  าสพุรหม 
Dr. Siridech Kumsuprom 

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

 วำระที ่6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
Agenda No. 6  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2021 

      (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...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 วำระที ่7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชปีระจ ำปี 2564 
 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 2021 

      (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...............................เสยีง 
       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...............................เสยีง 
       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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง
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 เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
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 2564 ในวันอังคารท่ี 27 เมษายน 2564 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 2021, on Tuesday 27 April 2021 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  พลอากาศเอกส ุรศ กั ดิ ์ ม ีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  
ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ ับมอบฉันทะและโปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวท่ีปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มเอกสารประกอบไปท่ีบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด 
(มหาชน) เลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยใหถ้งึบริษัทก่อนวันที ่20 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุม

อย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง ณ สถานทีป่ระชุม ทัง้นี ้บริษัทไดส้รุปขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้) ซึง่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  
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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 ้ผูท่ี้มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาท่ีการ
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 

 

พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณี 

ต าแหนง่ - กรรมการ / กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ 64 ปี 
ที่อยู ่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
การมี / ไมม่ีสว่นไดเ้สยีในวาระ -มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณา

อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 

การมี / ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษ การ
ประชมุครัง้นี ้

-ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมที่
จดัสรรใหก้รรมการทกุทา่นตามเกณฑป์กติ 

 

ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 

ต าแหนง่ - กรรมการ / กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ 49 ปี 
ที่อยู ่ 15/126 หมู่  13 แขว งลาดพร้า ว  เ ขต

ลาดพรา้ว  กรุงเทพมหานคร  10230 
การมี / ไมม่ีสว่นไดเ้สยีในวาระ -มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณา

อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 

การมี / ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษ การ
ประชมุครัง้นี ้

-ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมที่
จดัสรรใหก้รรมการทกุทา่นตามเกณฑป์กติ 
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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 
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