
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วันจันทรท์ี่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. 

โดยการแพร่ภาพสญัญาณผา่นระบบ Quidlab จากหอ้งประชุมของบริษัทฯ ชั้น 14 

อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุักร  

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
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 29 ตลุาคม 2564 

เรือ่ง เชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1. สาํหรบัวาระท่ี 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

 2. สาํหรบัวาระท่ี 3. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) 

 3. แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 4. เอกสารสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 5. รายช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 6. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 7. 

8. 

ระบบลงทะเบียนเอกสาร E-Meeting 

แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จําก ัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้ชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้  

ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสญัญาณจากหอ้งประชุมของบริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ชัน้ 14 อาคาร ทีพี แอนด ์ที เลขที่ 1 

ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการ

ประชุมดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 

27 เมษายน 2564 และไดส้่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย”์) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้ม

หนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 

27 เมษายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น จึง

เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ  มติรบัรองในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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วำระที่ 2. พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มี
มติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 33,487,136.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,668,058,615.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,634,571,479.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
33,487,136 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว  

  แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 

  ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 
 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,634,571,479.00  บาท    (หน่ึงพันหกร้อยสามสิบส่ีล้านห้าแสนเจ็ด 
                                                                                        หมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) 
 แบ่งออกเป็น   จ านวน 1,634,571,479       หุ้น      (หน่ึงพันหกร้อยสามสิบส่ีล้านห้าแสนเจ็ด 
                                                                                        หมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ  จ านวน                      1  บาท    (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญ  จ านวน 1,634,571,479       หุ้น      (หน่ึงพันหกร้อยสามสิบส่ีล้านห้าแสนเจ็ด 

                                                                                               หมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยเจด็สิบเกา้หุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ               จ านวน                       0      หุ้น      (ศูนย์หุ้น)” 

 ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะด าเนินการโดยมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 
ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ท่ีต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นค าขอหรือ
เอกสารอื่นใดต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

กำรลงมติ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 3. พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ  
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ 
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ               
ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 768,227,679.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,536,455,358.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,304,683,037.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 768,227,679 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

 ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 
 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   จ านวน 2,304,683,037.00  บาท    (สองพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่น 
    สามพันสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 
แบ่งออกเป็น        จ านวน 2,304,683,037        หุ้น      (สองพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่น 

           สามพันสามสิบเจ็ดเก้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ   จ านวน                 1  บาท   (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ        จ านวน 2,304,683,037       หุ้น      (สองพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่น 

                  สามพันสามสิบเจ็ดเก้าหุ้น) 

       หุ้นบุริมสิทธิ        จ านวน                  0       หุ้น      (ศูนย์หุ้น)” 
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 ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะด าเนินการโดยมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 
ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นค าขอ 
หรือเอกสารอื่นใด ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

กำรลงมติ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 4. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ 
  ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 768,227,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยอนุมัติให้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
768,227,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.18 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

1. เสนอขายในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้น
ละ 0.18 บาท ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และก าหนดวันเสนอขาย และช าระค่า
หุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันท่ี 8 – 15 ธันวาคม 2564  

2. ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการค านวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น ตามอัตราการ
จัดสรรดังกล่าวข้างต้น เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง 

3. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่                     
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรส่วนที่
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คงเหลือ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่า
สิทธ ิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่า
สิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้น
ดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นทีผู้่ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บรษิทัฯ 
จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2) (ก) ให้ท าการจัดสรรใหแ้กผู้่ทีจ่อง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดย
น าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น คูณด้วยจ านวนหุ้นที่
เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรร
หุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น 

   การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิรายใด มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้น
ของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาตไิทยถอืหุน้อยูใ่นบรษิทัฯ 
ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบรษิัทฯ  

   ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย 
หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให ้
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   (ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ 
และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ 

   (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนนิการ
ตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 

   (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว 

   ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล หรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรร
หุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และ
สามารถด าเนินการได้ในเวลานั้น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ 

กำรลงมติ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้ำงกำรขำดทุนสะสม และกำร  
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มี 
มติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการ
ขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
   การลดทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวน 1,728,512,277.00 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รำยละเอียด จ ำนวนเดิม จ ำนวนที่ลดทนุ 

 
จ ำนวนภำยหลังกำร

ลดทนุ 

จ านวนทุนจดทะเบียนและ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

2,304,683,037.00 บาท 1,728,512,277.00 บาท 576,170,760.00 บาท 

จ านวนหุ้น 2,304,683,037.00 หุ้น 1,728,512,277 หุ้น 576,170,760 หุ้น 
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  โดยการลดจ านวนหุ้น 1,728,512,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังกล่าว ให้เป็นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วนหุ้นเดิมก่อนลดทุนจ านวน 1,728,512,277 หุ้น ต่อหุ้นที่เหลือหลังลดทุน
จ านวน 1 หุ้น (4:1) เพื่อล้างการขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ทั้งนี้ จ านวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถค านวณได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการค านวณ ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งหมด บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย (จ ากัด) (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) เป็นผู้ด าเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษา
สิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูก
ปัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสด
ชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่ส านักงานของบริษัทฯ ณ อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนของ
บริษัทฯ มีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย 

การลดทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจ านวนหุ้นข้างต้น ไม่ได้ลดทุนลงไปให้ต่ ากว่า
จ านวน ¼ ของทุนท้ังหมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และลดทุนช าระแล้วของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะด าเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยัง
เจ้าหน้ีของบริษัทฯ ให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายใน 
2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทฯ จะด าเนินการโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายใน
ก าหนดเวลา 14 วัน ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

วันขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จ ในวันท่ี 24 มกราคม 2565 
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีถูกลดทุน (Record date) ในวันท่ี 25 มกราคม 2565  
กรณีการลดทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่

อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลสัดส้วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

 
จ านวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุน = จ านวนหุ้นท่ีถืออยูก่่อนลดทุน 
                           4 
       
                                                                                       
4 
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รำยละเอียด ก่อนลดทนุ หลังลดทนุ 

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว (บาท) 2,304,683,037.00 576,170,760.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (บาท) 141,376,373.77 - 
ส่วนต่ ามูลค่าหุ้น (บาท) (1,274,866,153.28) - 
- ส่วนต่ ามูลค่าหุ้น ไตรมาส 2 ปี 2564 (646,638,474.28) - 
- ส่วนต่ ามูลค่าหุ้น (จากการเพิ่มทุน) (628,227,679.00) - 

ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 9,620,000.00 - 
ขาดทุนสะสม (บาท) (1,052,108,332.53) (447,465,835.04) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) 128,704,924.96 128,704,924.96 

 

ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะด าเนินการโดยมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 
ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ท่ีต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นค าขอ หรือ
เอกสารอื่นใด ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

กำรลงมติ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
   ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
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การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จ านวน 2 ข้อ กล่าวคือ ข้อ 67, 68 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์รวม
ทั้งส้ิน 68 ข้อ เพื่อรองรับการน าเข้า และจ าหน่ายเครื่องกรองน้ า รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ให้เหมาะสม
กับการด าเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ ทางเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะด าเนินการ
โดยมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มี
อ านาจพิจารณา ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
เปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ การยื่นค าขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

กำรลงมติ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 7. พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนี้จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ยังไม่คลี่คลายลง บริษัทฯ จึงจัดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ 
Quidlab จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ใคร่
ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมายังสถานที่จัดการประชุมดังกล่าว  เนื่องจากบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น  และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศ
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และก าหนดมาตรการตามค าแนะน าของการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ส าหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทุกประการ 

 บริษัทฯ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกศ์ผ่านระบบ Quidlab ให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทุกท่านทราบโดยทั่วกันดังนี้  

1. หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านสามาถมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็น
ผู้รับมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5) เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้  

2. ท่านประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะ
ให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ
แบบ ค. (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม 

(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ส าหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝาก และดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น) 

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้บริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้  

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ IR@hydrotek.co.th ระหว่างวันที่ 8 - 15 พฤศจิกายน 2564  
2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมส าเนาบัตรประชาชน มาที่  

ส านักเลขานุการบริษัท (Office of the Company Secretary) 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ชั้น 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

3) หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าในเอกสาร  (ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 7)  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่ส านักเลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด 
(มหาชน) ชั ้น 14 อาคาร ทีพ ี แอนด์ ท ี เลขที ่ 1 ซอยว ิภาวดีร ังส ิต 19 ถนนวิภาวดีร ังส ิต แขวงจตุจ ักร เขตจตุจ ักร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อบริษัทฯ จะหยิบยกค าถามดังกล่าวขึ้นมาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุม 

บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
(Record Date)  

 

 

mailto:IR@hydrotek.co.th
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ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน) 

(นำยสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์) 
        ประธานกรรมการบริษัท 
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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 

เวลำและสถำนที ่

ประชุมเมื ่อวันอังคารที ่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั ้น 25 อาคารทีพี & ที 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

องค์ประชุม 

ณ เวลา 14.10 น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 52 ราย 
รวมทั ้ง สิ ้น 59 ราย รวมเป ็นจ านวนหุ ้นทั ้ง สิ ้น  1,272,363,749 หุ ้น  จากจ านวนหุ ้นทั ้งหมดของ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกช าระแล้ว 1,536,455,358 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 82.8116 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ซึ่งก าหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

คณะกรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายบรรเจดิ ทองเจริญ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร / กรรมการบริหารความ

เส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
4. พลอากาศเอกสุรศกัดิ์ มีมณี กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอิสระ 

5. ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่เข้ำร่วมประชุม 

1. นายสลิบ สูงสว่าง กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
2. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
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คณะผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานกุาร
บริษัท 

ที่ปรึกษำที่เข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาววีณา ปันนา ที่ปรึกษากฎหมาย 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด 

1. นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีบริษัท ส ำนักงำน เอ เอ็ม ซี จ ำกัด 

1. นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ ์ บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 

เร่ิมกำรประชุม 

นางสาวธิดารัตน์ เพ็งจันทร์ดี ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) กล่าวต้อนรับ
และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และได้ชี้แจง
ให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียง ดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่
โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

• ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

• การลงคะแนนเสียง ส าหรับทุกวาระ ขอให้ท่านท าเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ
จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัท จะถือว่าเป็นการลงมติ
เห็นด้วย
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• การนับผลคะแนน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน
วาระน้ันๆ

ส าหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จส้ินการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ (บัตรเสีย) 

1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ

4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

5) บัตรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใดๆ

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชือ่ก ากับด้วยทุกครัง้ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท ำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
หรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุน้ทีท่ ำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่แตง่ตั้งคัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภำยใต้ข้อบงัคับของบริษทั ขอ้ 31 (1) ก าหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียง
หน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาวาระท่ี 1, 3, 4, 5, 7 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงเท่านั้น 
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โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัท จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็น
ฐานในการนับคะแนนเสียง 

และ ในการพิจารณาวาระที่ 6 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาในวาระนี้ จะนับทั้ง
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานใน
การนับคะแนนเสียง 

5. ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวำระใด  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในกำรนับคะแนนในคร้ังนี้ มีตัวแทนจากษริษัท ส านักทนายความเกตุมุนินทร์ จ ากัด ที่ปรึกษา
กฎหมาย คือ นางสาววีณา ปันนา เป็นพยานในการนับคะแนน และ  บริษัทได้มอบหมายให้
บริษัท ควิดแลบ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

8. ก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นกรุณาส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ  ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของบริษัท ดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยบริษัท ได้ส่งส าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ตามที่ กฎหมายกาหนดแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 แล้ว  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม 
ที่เกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่  
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เมื ่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมวันที่ 
11 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,272,363,749 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บัตรเสีย - 0.0000 
   

หมำยเหตุ มติรับรองในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระที่ 2.   รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยนายบรรเจิด ทองเจริญ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงด าเนิน
ธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิด และบริษัทก็ได้มีการ
ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ส่วนการเข้าร่วม
โครงการ CAC นั้น ทางบริษัทก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ในส่วนของรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2563 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม  รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งพร้อม
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้  
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หน่วย : ล้านบาท 
ฐำนะกำรเงนิ / ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2563 ปี 2562 

สินทรัพย์รวม 427.59 408.61 
หน้ีสินรวม 424.21 434.67 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3.38 -26.07 
รายได้รวม 164.35 269.46 
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี -75.40 -295.97 
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ -74.27 -277.59 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) -0.08 -0.35 
อัตราก าไรสุทธิ (%) -44.11 -98.99 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.00 -0.03 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 136.83 -16.47 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม 
ที่เกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

ที่ประชุมรับทรำบ 

วำระที่ 3. พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของงบ
การเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยส าเนางบการเงินของบริษัท ดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงที่
ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม 
ที่เกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ 

เมื ่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
งบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,272,363,749 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บัตรเสีย - 0.0000 

หมำยเหตุ มติอนุมัติในวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 4. พิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น  ใช้เป็นทุน
ส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลง
สภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการ 
ของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของ
บริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 74,271,726.78 บาท ท าให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนนิงาน
ประจ าป ี2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
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จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม 
ที่เกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่  

เมื ่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,272,363,749 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บัตรเสีย - 0.0000 

หมำยเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ 

นายบรรเจิด ทองเจริญ และ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ีออกจากห้องประชุมตั้งแต่
เริ่มประชุมวาระนี้ และ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดย
ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบ
ก าหนดตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
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ชื่อ ต ำแหน่ง วันที่เร่ิมเปน็
กรรมกำร 

กำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
ทั้งหมดในปี 2563 

1. นายบรรเจดิ ทองเจริญ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
/  กรรมการบริหารความเ ส่ียง  / 
ก ร รมกา รสร รหาและพิ จา รณา
ค่าตอบแทน 

5 ส.ค. 63 7 ครั้งจาก 13 ครั้ง 

2. นายสลิบ สูงสว่าง กรรมการ / กรรมการบริหารความ
เส่ียง   

15 ธ.ค. 54 10 ครั้งจาก 13 ครั้ง 

3. ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ 
ก ร รมกา รสร รหาและพิ จา รณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

10 ส.ค. 61 11 ครั้งจาก 13 ครั้ง 

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งอื่นๆ ตามเดิม จ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นำยบรรเจิด ทองเจริญ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นำยสลิบ สูงสว่ำง กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. ดร.ศิริเดช ค ำสุพรหม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อัน
สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งประวัติโดยสังเขปมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม 
ที่เกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้
เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
นายบรรเจิด ทองเจริญ นายสลิบ สูงสว่าง  และ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหมให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งอื่นๆ ตามเดิม ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

นำยบรรเจิด ทองเจริญ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท อีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,272,363,749 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บัตรเสีย - 0.0000 

นำยสลิบ สูงสว่ำง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท อีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,272,363,749 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บัตรเสีย - 0.0000 
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ดร.ศิริเดช ค ำสุพรหม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำร
อิสระของบริษัท อีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,272,363,749 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บัตรเสีย - 0.0000 

หมำยเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 6. อนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี ้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ต่อที ่ประชุม ผู ้ด าเนินการประชุม ได้ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2563 

1. รำยเดือน
ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
กรรมการบริษัท 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม (เฉพำะกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรเท่ำนั้น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้ง 10,000 บาทต่อครั้ง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาทต่อครั้ง 10,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 บาทต่อครั้ง 7,500 บาทต่อครั้ง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 7,500 บาทต่อครั้ง 7,500 บาทต่อครั้ง 
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ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2563 

3. ค่ำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับ
กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารเท่านัน้ 

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

4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

พร้อมกันนี้  เสนอให้มีการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น ผู้มี
อ านาจในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม 
ที่เกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่  

เมื ่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  และการมอบอ านาจดังกล่าว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และการมอบ
อ านาจตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

มีผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,272,363,649 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บัตรเสีย - 0.0000 

หมำยเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม 

วำระที่ 7. พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยผู้ด าเนินการประชุมได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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1. นายอ าพล จ านงค์วัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ 
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ 
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 1,463,000 บาท ซึ่งบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 และ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 5 ปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

ค่ำธรรมเนียม ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2563 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน)   
ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 420,000 770,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 450,000 630,000 
ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ 80,000 - 
ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT - 70,000 
ค่าบริการอื่นๆ - - 

รวม 950,000 1,470,000 

กิจกำรร่วมค้ำ สหไฮโดร   
ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 50,000 210,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 90,000 240,000 
ค่าบริการอื่นๆ - - 

รวม 140,000 450,000 
กิจกำรร่วมค้ำ สหไฮโดร ปทุมธำนี 2   
ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 30,000 - 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 45,000 - 
ค่าบริการอื่นๆ - - 

รวม 75,000 - 
กิจกำรร่วมค้ำ ไฮโดร-รินทร์รัตน ์   
ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 70,000 - 
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ค่ำธรรมเนียม ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี้) 

ปี 2563 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 120,000 - 
ค่าบริการอื่นๆ - - 

รวม 190,000 - 

บริษัท ไฮโดรเทค็ สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ำกดั   
ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 10,000 - 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 30,000 - 
ค่าบริการอื่นๆ - - 

รวม 40,000 - 
บริษัท ไฮโดรเทค็ ยูทิลติี้ จ ำกดั   
ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 10,000 20,000 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 24,000 30,000 

ค่าบริการอื่นๆ - - 
รวม 34,000 50,000 

บริษัท เอสยทูี ไฮโดร จ ำกดั   
ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 10,000 20,000 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 24,000 30,000 

ค่าบริการอื่นๆ - - 
รวม 34,000 50,000 

กิจกำรร่วมค้ำ ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ จ ำกดั   
ค่าสอบบัญชีประจ าป ี - 20,000 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส - 30,000 

ค่าบริการอื่นๆ - - 
รวม - 50,000 

รวมทั้งสิน้ 1,463,000 2,070,000 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม  
ที่เกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่  

เมื ่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
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เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวภิาวดีรังสิต 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Tel:       (662) 936-1661-2 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  Fax:      (662) 936-1669 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 

     บริษทั  ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) ร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,272,363,749 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บัตรเสีย - 0.0000 

หมำยเหตุ มติอนุมัติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระที่ 8. พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณส าหรับค าถามที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ)์ 
ประธานท่ีประชุม 

รับรองควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ)์ (นายบรรเจิด ทองเจริญ) 
กรรมการ กรรมการ 
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 (F 53-4-1) ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

แบบรายงานการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทนุแบบก าหนดวตัถุประสงค ์
บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

ข้าพเจ้าบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 

1. การเพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,536,455,358 บาท เปน็ทุนจด
ทะเบียนใหม่ 2,304,683,037 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 768,227,679 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
768,227,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้  

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) 
มูลค่าทีต่ราไว้  

(บาทตอ่หุน้) 
รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์
ในการใชเ้งนิทุน 

หุ้นสามัญ 768,227,679 1 768,227,679 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ - - - 

หมายเหตุ 

เนื่องจากการค านวณอัตราการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ตัดส่วนของ Warrant ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิออก และค านวณฐานจากทุนช าระแล้ว  

                  ในปัจจุบันของบริษัทฯ จ านวน 1,536,455,358 บาท 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุน้ 
อัตราสว่น 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย (บาทตอ่หุน้) 
วัน เวลา จองซือ้  
และช าระเงนิคา่หุน้ 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) 

768,227,679 2:1 0.18 8 ธ.ค. 64 - 15 ธ.ค. 64 
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หมายเหตุ 

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 768,227,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ราคา 0.18 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดวันก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และก าหนด
ระยะเวลาการจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 
2564 (5 วันท าการ) 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการค านวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น ตามอัตราการจัดสรร
ดังกล่าวข้างต้น เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง  

2.3 การด าเนินการของบริษัทในกรณีที่มีหุ้นสามัญคงเหลือ และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรส่วนที่คงเหลือ บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมใน
ราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตาม
จ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และช าระค่า
จองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2) (ก) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยน าสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น คูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่
ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้น
นั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และ
ช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 
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(2) (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของ
หุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิรายใด มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ                   
ก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็น                
ผลให ้

(ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ 

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล หรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใด
รายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และสามารถด าเนินการได้              
ในเวลานั้น 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา14.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่สัญญาณภาพจากห้องประชุม บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที 
ชั้น 14 ซอย วิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564  
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบ  

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการรับเหมาก่อสร้างภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ประมาณ 120 ล้านบาท

5.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เงินลงทุนในโครงการที่มีคุณภาพในการสร้างผลตอบแทน

6.2 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย
แล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็น
ทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน 

 ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้  ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ 

7.3 อื่นๆ 

-ไม่มี-
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าว ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถงึประโยชน ์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจ าเป็นและเหมาะสม 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนนิการ วัน เดือน ป ี

1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรื่องการเพิ่มทุน 4 ตุลาคม 2564 

2 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)  19 ตุลาคม 2564 

3 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  15 พฤศจิกายน 2564  

4 
ส่งหนังสือแจ้งมติแก่เจ้าหนี้ โดยก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ส่งค าคัดค้านการลด
ทุนภายใน 2 เดือน กรณีลดทุนจดทะเบียน 

16 พฤศจิกายน 2564  

5 
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

19 พฤศจิกายน 2564 

6 แจ้งประกาศข่าวเรื่องการปรับ หรือไม่ปรับสิทธิ HYDRO-W1  19 พฤศจิกายน 2564 

7 
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

23 พฤศจิกายน 2564 

8 
แจ้งผลการใช้ หรือไม่ใช้สิทธิ HYDRO-W1 และการปรับ หรือไม่ปรับทุนจด
ทะเบียนกรณีเพิ่มทุน และลดทุนจดทะเบียน 

2 ธันวาคม 2564 

9 
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

8 - 15 ธันวาคม 2564 

10 จดทะเบยีนหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับช าระเงิน
ค่าหุ้นครบ 

11 ครบก าหนดส่งคัดค้านของเจ้าหนี้ กรณีลดทุนจดทะเบยีน 18 มกราคม 2565 

12 แจง้ประกาศขา่วผลการคดัคา้นของเจา้หนี้ กรณีลดทุนจดทะเบยีน 19 มกราคม 2565 

13 
วันขึ้นเครื่องหมาย SP จนกวา่กระบวนการลดทุนจะเสร็จ 24 มกราคม 2565 

14 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record date) 25 มกราคม 2565 
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15 
จดทะเบยีนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

28 มกราคม 2565 

ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป 

10.อื่นๆ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

   (นายบรรเจิด ทองเจริญ) 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 
Enclosure No. 3 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.    

(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ 
 I/We Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at Road Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณยี ์
Amphur/Khet Province  Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน)
being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
ดังนี้  
holding the total number of    shares, and having the right to vote equivalent to    votes as follows: 

 หุ้นสามัญ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ            เสยีง 
 ordinary share of    shares, having the right to vote equivalent to               votes, 
 หุ้นบุริมสิทธิ            หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั            เสียง 
 preferred share of    shares, having the right to vote equivalent to     votes. 

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:
(1) อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
    Name  age  years, residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต 
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์                 หรือ 
Province Postal Code , or 

(2) อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
     Name age    years, residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต 
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 
Province Postal Code , or 

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
      Name age             years, residing at 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต 
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 
Province Postal Code , or 

(4) พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 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 63 years 
Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

(5) ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง เขตดอน
เมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 

Dr.Siridech Kumsuprom Director /  Independent Director /  Member of the Audit Committee Age 46 years Residing at  No.  1/123 
Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 
ในวันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาผ่านระบบ Quidlab จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที 

เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือ
ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

On Monday, 15 November 2021 at 2:00 p.m. by broadcasting the contract via Quidlab from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T 
Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok. The meeting was held by the Company in the form of an 
electronic meeting. Or to be postponed to another date, time and place 

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

ลงชื่อ/Signed พยาน/Witness 
( ) 

หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

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

 
(1)  ข้าพเจ้า                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณยี ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                              เสียง ดังนี้  
holding the total number of                               shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 
   หุ้นสามัญ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                                                    

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

 หุ้นบุริมสิทธิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     
  เสียง 
  preferred share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี      
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จังหวัด  รหัสไปรษณยี ์                        หรือ 
Province  Postal Code , or 

  (2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
       Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณยี ์ หรือ 
Province  Postal Code , or 

  (3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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จังหวัด  รหัสไปรษณยี ์ หรือ 
Province  Postal Code , or 
  

(4)  พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี ที่อยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 
 Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee  Age 63 years Residing at  
No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 
 

  (5)  ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง                  
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210    
 Dr.Siridech Kumsuprom Director /  Independent Director /  Member of the Audit Committee Age 46 years Residing at  No.  1/123 
Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 

 ในวันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาผ่านระบบ Quidlab จากห้องประชุมบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ 
ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
 On Monday, 15 November 2021 at 2:00 p.m. by broadcasting the contract via Quidlab from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, 
TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok. The meeting was held by the Company in the form 
of an electronic meeting. or to be postponed to another date, time and place 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

 วำระท่ี 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 Agenda No. 1  To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 
      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove       Abstain 

 

 วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

 Agenda No. 2 To consider and approve the reduction of registered capital and amendments to Clause 4 of the Company's 
Memorandum of Association to comply with the reduction of registered capital. 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 
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    วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

        Agenda No. 3  To consider and approve the increase of registered capital and amendments to Clause 4 of the Company's 
Memorandum of Association to be consistent with the increase of registered capital. 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove     Abstain 
 

    วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda No. 4  To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.  

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

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove      Abstain 
 

    วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้ำงกำรขำดทุนสะสม และกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนทุนจดทะเบียน 

Agenda No. 5  To consider and approve the reduction of registered capital and the Company's paid-up capital To clear the 
accumulated loss and to amend the Memorandum of Association Clause 4. of the Company to be in line with 
the reduction of registered capital. 

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

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove      Abstain 
 

    วำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

Agenda No. 6  To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the amendment of the 
Memorandum of Association Clause 3. (Objectives) to be consistent with the amendment of the objectives. 

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

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove      Abstain 
  

    วำระท่ี 7  พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 7  To consider other matters (if any) 

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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      (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove      Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
   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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง

ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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. 

 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้

กระท าเองทุกประการ 
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. 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
ลงชื่อ/Signed พยาน/Witness 

( ) 
 

หมายเหตุ 
Remarks 
1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ในวันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.โดยการแพร่ภาพสัญญาผ่านระบบ Quidlab จากห้องประชุมบริษัทฯ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุม
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย                                                                                                     
 
In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.  1/2021 on Monday, 15 November 2021 at 2:00 p.m.  by broadcasting the contract via Quidlab 
system from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No.  1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, 
Chatuchak, Bangkok The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting. or to be postponed to another date, time and place 

     
 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร                           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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    (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove          Abstain 
 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                    Approve        Disapprove         Abstain  
 

     วาระท่ี                                                          เรื่อง    เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
          Approve        Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
--------------------- 

 
เขียนท่ี         

Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า                                          
       I/We                                            

ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี                                   ถนน                                                         ต าบล/แขวง                                                                                           
Residing at               Road                                                       Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จังหวัด            รหัสไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                   Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)ให้กับ             
as a Custodian for  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                
being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited                                                                                                                                                          
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ            เสียง ดังนี ้                                                            
holding the total number of                            shares, and having the right to vote equivalent to                                        votes as 
follows: 

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                          เสยีง  
                          ordinary share of                              shares, having the right to vote equivalent to                                                                   
votes, 

หุ้นบุริมสิทธิ                                                                      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                     เสียง                                                                                                                                                                
                       preferred share of                                                           shares, having the right to vote equivalent to                                                             votes. 
  

 (2)  ขอมอบฉันทะให้  
        Hereby appoint  

   (1)                                                         อายุ               ป ีอยู่บ้านเลขท่ี                                                                                                  
       Name              age                  years, residing at 

ถนน                                       ต าบล/แขวง                          อ าเภอ/เขต                                                                                                                                                                                   
Road        Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet  
จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์           หรือ 
Province         Postal Code                                               , or 

   (2)                                                         อายุ                ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                                                     
       Name              age           years, residing at 

ถนน                                       ต าบล/แขวง                                     อ าเภอ/เขต                                                              
Road        Tambol/Khwaeng                                       Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย ์                                  หรือ 
Province         Postal Code                                                 , or 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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   (3)           อาย ุ       ปี อยู่บ้านเลขท่ี       
        Name              age                    years, residing at 

ถนน                    ต าบล/แขวง                  อ าเภอ/เขต        
Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย ์ หรือ 
Province         Postal Code  , or 

(4)  (4)  พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 

 Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 63 years residing at 
No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 

(5)  ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง                                  
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210    

 Dr.Siridech Kumsuprom Director /  Independent Director /  Member of the Audit Committee Age 46 years Residing at  No.  1/123 
Kamphaeng Phet 6 Road, Khwaeng Don Muang, Khet Don Muang, Bangkok 10210 
 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
 Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 
 ในวันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสญัญาผ่านระบบ Quidlab จากห้องประชุมบรษิัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) อาคารที
พี แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
 On Monday, 15 November 2021 at 2:00 p.m. by broadcasting the contract via Quidlab from the meeting room of Hydrotek Public Company 
Limited, TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok. The meeting was held by the Company 
in the form of an electronic meeting. or to be postponed to another date, time and place 
 

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

  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุ้นสามัญ               หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                                      เสียง
                   ordinary share   shares, and having the right to vote equal to                                        votes, 

  หุ้นบุริมสิทธิ                 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                                 เสียง 
                 preferred share   shares, and having the right to vote equal to                            votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

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

 วำระท่ี 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 Agenda No. 1  To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 
      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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 วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

 Agenda No. 2 To consider and approve the reduction of registered capital and amendments to Clause 4 of the Company's 
Memorandum of Association to comply with the reduction of registered capital. 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 
 
 

    วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

        Agenda No. 3  To consider and approve the increase of registered capital and amendments to Clause 4 of the Company's 
Memorandum of Association to be consistent with the increase of registered capital. 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

    วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda No. 4  To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.  

 

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

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 
 

    วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้ำงกำรขำดทุนสะสม และกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนทุนจดทะเบียน 

Agenda No. 5  To consider and approve the reduction of registered capital and the Company's paid-up capital to clear the 
accumulated loss and to amend the Memorandum of Association Clause 4. of the Company to be in line with 
the reduction of registered capital. 

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

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 
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    วำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

      Agenda No. 6  To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the amendment of the 
Memorandum of Association Clause 3. (Objectives) to be consistent with the amendment of the objectives. 

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

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 
 
 

    วำระท่ี 7  พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
  Agenda No. 7    To consider other matters (if any) 
 

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

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

      
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ

ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
   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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        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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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้

กระท าเองทุกประการ 
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. 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงชื่อ/Signed พยาน/Witness 
( ) 
 

หมายเหตุ 
Remarks 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ในวันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.โดยการแพร่ภาพสัญญาผ่านระบบ Quidlab จากห้องประชุมบริษัทฯ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุม
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย                                                                                                     
 
In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 on Monday, 15 November 2021 at 2:00 p.m. by broadcasting the contract via Quidlab system 
from the meeting room of Hydrotek Public Company Limited, TP&T Building, No. 1 Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, 
Bangkok The meeting was held by the Company in the form of an electronic meeting. or to be postponed to another date, time and place 

     
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เห็นด้วย                                      เสยีง   ไม่เห็นด้วย                                      เสยีง    งดออกเสียง                                       เสียง 
 Approve                                  votes     Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นด้วย                                      เสียง    ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                      Approve                                  votes       Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เห็นด้วย                                      เสยีง   ไม่เห็นด้วย                                      เสยีง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                       Approve                                  votes     Disapprove                                       votes      Abstain                                             votes 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เห็นด้วย                                      เสยีง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เห็นด้วย                                      เสยีง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสยีง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสยีง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสยีง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสยีง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                เห็นด้วย                                      เสียง     ไม่เห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  
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เอกสารสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 

 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าประชุมด้วยตนเอง 

  ใหแ้สดงสาํเนารูปถ่าย เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายเุทา่นัน้ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัร

ขา้ราชการ บัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหย้ื่น

หลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีผู้ถอืหุน้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุม ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายขุองผูม้อบ

ฉนัทะ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ค) สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและท่ียงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบ

ฉนัทะ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรอืหนงัสอืเดินทาง  

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชมุนัน้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ข) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจรงิท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและท่ียงัไมห่มดอายขุอง

ผูแ้ทนนิติบคุคล เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรอืหนงัสอืเดินทาง  

2. กรณีนิติบุคคลทีเ่ป็นผู้ถอืหุน้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุม ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะนัน้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ

บคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ค) สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และท่ียงัไมห่มดอายขุองผูแ้ทนนิติ

บคุคลซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ 

หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่บคุคลดงักลา่วไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ง) สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให ้ซึง่ปรากฏรูปถา่ยบนเอกสารดงักลา่วและท่ียงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบ

ฉนัทะ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรอืหนงัสอืเดินทาง  

 



สิง่ท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 4 
 

49 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 

(ก) ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1. หรอื 2. 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้ง

สง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

(1) สาํเนาหนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(2) สาํเนาหนังสือยืนยนัว่า Custodian ซึ่งเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนัน้ไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึง่บคุคลดงักลา่วไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อ

หุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้นัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม               

ผูถื้อหุน้ บริษัทไดอ้าํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉนัทะมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม

ครัง้นี ้จาํนวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

2. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่าน้ัน 

 โปรดเลือก หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจาํนวน 3 แบบ ท่ีไดแ้นบมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญ

ประชมุครัง้นี ้

 และโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท และขีดฆา่ลง

วนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว และสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ใหแ้ก่ประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ) หรือ บคุคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

 เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าประชุมได ้และมีความประสงค์จะ                   

มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ และระบชืุ่อพลอากาศ

เอก    สรุศกัดิ์  มีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร.ศิริเดช คาํสพุรหม กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะและโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วท่ีปิดอากรแสตมป์ถกูตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มเอกสารประกอบมาท่ี                        

สาํนกัเลขานุการบริษัท (Office of the Company Secretary) บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ชัน้ 14 อาคาร ทีพี แอนด ์ที เลขท่ี 1 

ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใหถ้ึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้) ซึ่งแนบมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม             

ครัง้นีแ้ลว้  
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การออกเสียงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธานท่ีประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออก 

เสียงเพื่อให้ระบบประมวลผล 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย หรือไม่ท าเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุม 

 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือ

ว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  

2. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
เท่าใด 
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เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19   Tel :       (662) 936-1661-2 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand       Fax :      (662) 936-1669 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

   บริษัท  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)    

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

ข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุมแทน 

พลอำกำศเอกสุรศักดิ ์ มีมณี 
ต าแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี
ที่อยู ่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
การประชุมครั้งนี้ 

-ไม่มี

ดร.ศิริเดช ค ำสุพรหม 
ต าแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ
อายุ 47 ปี
ที่อยู ่ 1/123 ถ.ก าแพงเพชร 6  แขวงดอน

เมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร
10210

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
การประชุมครั้งนี้ 

-ไม่มี
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ข้อบังคับของบริษทัในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ข้อ 29  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 



ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 53 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานใน
ที่ประชุม 

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่

ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน        

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี

ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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ระบบลงทะเบียนเอกสาร E-Meeting 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะประสงค์เข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์

โดยน าส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบน าส่ง

เอกสาร (Document Registration System for E-Meeting)  เพื่อระบุตัวตนโดยบริษัทฯ ได้ก าหนดเปิดระบบ

ลงทะเบียนเพื่อรับค าร้องขอเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 และจะปิดระบบลงทะเบียนเมื่อส้ินสุด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นค าร้องขอเข้าร่วมประชุม โดยเข้าไปท่ี https://hydro.foqus.vc/registration/  หรือสแกน 

QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้อง

ตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) อาทิ 

 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 

 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  

 อีเมลที่ใช้ส าหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ชื่อผู้ใช้ 

(Username) และ รหัสผ่าน (Password) ส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

 หมายเลขโทรศัพท ์

 แนบเอกสารเพิ่มเติมตามกรณี ดังนี้ 

กรณีเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
กรณีมอบฉนัทะให้บุคคลอืน่ / นิติบคุคล  

ที่ไม่ใช่กรรมการอสิระของบริษัทฯ  
ตามเอกสารแนบ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ 

ตามเอกสารแนบ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3,4 
และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ 

https://hydro.foqus.vc/registration/
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3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ

ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง

รายละเอียด ดังนี้ 

 ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

 WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

 คู่มือการใช้งานระบบ  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมหรือน าส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้ 

4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ               

ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที 

 

5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทาง

อีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการ

ประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 

 

6. ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ

ลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

 

7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนการ

ประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                

(E-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) 

และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน 
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สถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 14 อาคารทีพี & ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 

 




