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 วนัท่ี 8 เมษายน 2565 

เรือ่ง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1. รายงานประจาํปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code)       เอกสารประกอบวาระท่ี 2 

                 2. สาํเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564       เอกสารประกอบวาระท่ี 1 

         3. ขอ้มลูประวตัิ และประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชี                 เอกสารประกอบวาระท่ี 5 

         4. ขอ้มลูประวตัิ และประสบการณก์ารทาํงานของผูไ้ดร้บัเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ 

            กาํหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ                   เอกสารประกอบวาระท่ี 6 

         5. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

         6. เอกสารสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

         7. ขัน้ตอนการยื่นแบบคาํรอ้งเพ่ือเขา้รว่มประชมุ (E-Request) และการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

            (E-Meeting) 

                8.  รายช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

       9. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

       10. แบบฟอรม์คาํถามลว่งหนา้ตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

                    11. ช่องทางการติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหจ้ัดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํ                

ปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียง

รูปแบบเดียวเท่าน้ัน ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้

 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 

15 พฤศจิกายน 2564 และไดส้่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย”์) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสอื

เชิญประชมุฉบบันี ้
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ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 

15 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกประเด็นซกัถาม และขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น จึง

เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ  มติรบัรองในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 2/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 รายละเอียดปรากฎตาม

รายงานประจาํปี 2564 / One Report 2564 ภายใตห้วัขอ้ “การวิเคราะห ์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ” สิ่งที่ส่งมาดว้ย

ลาํดับที่ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงาน

ของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 2/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายท่ีกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดทาํงบการเงินประจาํปี ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดใหม้ีการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน 

ประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบ และลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน เอ 

เอ็ม ซี จาํกดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

ในปี 2564 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้
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  งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน      (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2563 2564 

สนิทรพัยร์วม 427.59 459.64 

หนีส้นิรวม 424.21 337.80 

สว่นของผูถื้อหุน้ 3.38 121.84 

รายไดจ้ากการกอ่สรา้ง 153.34 262.40 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2.51 8.09 

รายไดจ้ากการขาย 0.00 0.00 

กาํไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 3.90 23.94 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (74.27) (19.98) 

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) (0.08) (0.01) 

การลงมติ  มตอินมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกาํไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับ   

    ผลการดาํเนินงาน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 2/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติ

ใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาการไมจ่ดัสรรกาํไรสทุธิ เพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปัน

ผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

    บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่

กบัแผนการลงทนุความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักลา่วจะตอ้ง

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทนุสาํรองสาํหรบัการชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจของ

บริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯในอนาคต โดยให้

อาํนาจคณะกรรมการของบรษัิทเป็นผูพิ้จารณา 

  อย่างไรก็ดี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2564 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ                 

มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 19,984,900.06 บาท ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี                  
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เพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ได ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการไม่จดัสรรกาํไร

สทุธิ เพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน 

การลงมติ  มตอินมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติ

ใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2565 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิ

มาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึง่กาํหนดใหท่ี้ประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดพิ้จารณาผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีจากบรษัิท 

สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ในปีท่ีผา่นมา และมีความเห็นวา่ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั มีความเป็น

อิสระ เหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ จึงไดน้าํเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน เอ 

เอ็ม ซี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบ

บญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูต้รวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ  

1. นายอาํพล จาํนงคว์ฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4663 และ/หรอื 

2. นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4664 และ/หรอื 

3. นายนรศิ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5369 และ/หรอื 

4 นางสาวกญัญนนัท ์ปญุญาวิวฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 12733 

  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้ไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย กรรมการ ผูบ้รหิาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ มาแลว้ 7 รอบบญัชี ดงันัน้ ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้จึงมีคณุสมบตัิถกูตอ้ง

ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ขอ้มลูประวตัิ และประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชี

ทัง้ 4 ทา่น ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าสอบบญัชีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2565 ของบรษัิท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั แลว้มีความเห็นวา่คา่สอบบญัชีท่ีเสนอเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึง

ไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 31 

ธนัวาคม 2565 เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท โดยไมร่วมคา่บรกิารอ่ืนๆ  

 รายละเอียดคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ เปรยีบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา มีดงันี ้

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2565 รอบปีบัญชี 2564 

บรษัิท ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) 950,000 950,000 

บรษัิทยอ่ย* 489,000 513,000 

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ จา่ยตามจรงิ จา่ยตามจรงิ 

รวม 1,439,000 1,463,000 

 หมายเหต ุ*ในรอบปี 2564 บริษัทฯ ไดด้าํเนนิขายหุน้ในส่วนบริษัท เอสยูทีไฮโดร จาํกดั ทัง้หมดจึงส่งผลใหจ้าํนวน

บรษิัทย่อยลดลง และสง่ผลใหค้่าสอบบญัชีในปีนีท้ีเ่สนอลดลง 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง                      

นายอาํพล จาํนงคว์ฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4663  และ/หรอืนางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

เลขท่ี 4664 และ/หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5369 และ/หรือ นางสาวกัญญนันท ์

ปุญญาวิวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 12733 แห่งบริษัท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

สาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให้

บริษัท สาํนักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนแทนได ้และกาํหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 

2,000,000 บาท โดยไมร่วมคา่บรกิารอ่ืนๆ  

การลงมติ  มตอินมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ ตามขอ้บงัคบัของ

บริษัท ขอ้ 15. กาํหนดไวว้่า “ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจาํนวน

กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
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กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรง

ตาํแหนง่ใหมก็่ได”้ ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระจาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2 ปี 5 เดือน 

2. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

4 ปี 3 เดือน 

3. ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

10 ปี 6 เดือน 

  

เพ่ือเป็นการสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกักาํกบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ไดใ้นช่วงระหวา่งวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 – 

วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์อง

บรษัิทฯ อยา่งไรก็ดี ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนท่ีไมม่ีสว่นไดเ้สยี) 

ไดพิ้จารณาคณุสมบตัิของกรรมการผูท่ี้จะพน้จากตาํแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ทัง้ 3 ทา่น

แลว้ เห็นว่าบคุคลทัง้ 3 ท่านนี ้เป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์อ่การ

ดาํเนินงานของบรษัิทฯ มีคณุสมบัติ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ี

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ) ตลอดจน

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4 ดงันัน้    

จึงขอเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือบคุคลทัง้ 3 ท่านต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ความเห็นคณะกรรมการ  บคุคลทัง้ 3 ทา่นท่ีไดร้บัเสนอช่ือเพ่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้ได้

ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีไม่มีสว่นไดเ้สีย) ได้

พิจารณาและเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบตัิ

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ โดยกรรมการอิสระยงัสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากนีแ้มว้่า ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของ

บรษัิทฯ มาแลว้ 10 ปี ตอ่เน่ืองกนั (โดยหากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่จนครบวาระในครัง้นี ้จะดาํรงตาํแหนง่

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ 13 ปี ) แต่ดว้ยความรูแ้ละประสบการณ ์ของบคุคลทัง้ 3 ท่านในระหว่างการ
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ดาํรงตาํแหน่ง อีกทัง้ท่านไดอ้ทิุศความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นอิสระ และเป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ตลอดจนการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสตัยส์จุรติมาโดยตลอด  

 ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เลอืกตัง้บคุคลทัง้ 3 ทา่น ไดแ้ก่ นายสมชาญ 

ปัญจะลกัษณ ์, พลอากาศเอกสรุศกัดิ์  มีมณี และศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

การลงมติ  มติอนมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 2/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้มีติ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 บริษัทฯ กาํหนดหลกัเกณฑ ์และขัน้ตอนในการ

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํปีทุกปี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณานาํเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ไป  

  ปี 2565 
(เสนอครัง้นี)้ 

ปี 2564 

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

2. เบีย้ประชุม (เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหารเทา่น้ัน) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 7,500 บาท/ครัง้ 7,500 บาท/ครัง้ 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 7,500 บาท/ครัง้ 7,500 บาท/ครัง้ 

3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส พิจารณาจากผลการดาํเนินงาน โดยจะ

จา่ยใหก้บักรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิารเทา่นัน้ 
พิจารณาจากผลการดาํเนินงาน โดยจะ

จา่ยใหก้บักรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิารเทา่นัน้ 
4. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ คา่ตอบแทนกรรมการบรหิารที่ไมไ่ดร้บั 

เงินเดือน 5,000 บาท / เดือน 
คา่ตอบแทนกรรมการบรหิารที่ไมไ่ดร้บั

เงินเดือน 5,000 บาท / เดือน (เริ่ม

มิถนุายน 64) 
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    ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาคา่ตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจาก

ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกับบริษัทฯ 

และบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษัทฯ ดงันัน้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผุถื้อหุน้พิจารณากาํหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนท่ีไดพิ้จารณากลั่นกรองโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดขา้งตน้  

การลงมติ  มติอนมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1  

  และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้น 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565                      

ไดม้ีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียน โดยการลดทนุตดัหุน้ท่ีเหลือจากการรองรบัการใช้

สิทธิของ HYDRO-W1 และอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนเพ่ือตดั

หุน้ 

   การลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาํนวน 50,435,873 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 674,286,881 บาท เป็นทนุ

จดทะเบียน 623,851,008 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดจ้าํหนา่ยจาํนวน 50,435,873 หุน้ มลูคา่ท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่เป็นหุน้ท่ีรองรบัการใชส้ทิธิของ HYDRO-W1 ซึง่ครบกาํหนดระยะเวลาการใชส้ิทธิแลว้ และอนมุตัิการ

แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน

ของบรษัิทฯ 

ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 623,851,008.00 บาท    (หกรอ้ยยี่สิบสามลา้นแปดแสนหา้หมื่นหนึ่งพันแปด

บาทถว้น) 

แบง่ออกเป็น    623,851,008  หุน้       (หกรอ้ยยี่สบิสามลา้นแปดแสนหา้หมื่นหนึง่พนั 

แปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ        1  บาท        (หนึง่บาท) 
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 โดยแบง่ออกเป็น 

 หุน้สามญั   623,851,008  หุน้       (หกรอ้ยยี่สบิสามลา้นแปดแสนหา้หมื่นหนึง่พนั 

แปดหุน้)                                                                                                           

 หุน้บรุมิสทิธิ                    0  หุน้         (ศนูยห์ุน้)” 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการมอบ 

อาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอาํนาจพิจารณา 

ดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ การแกไ้ขเพ่ิมเติมหรอืเปลีย่นแปลงคาํขอหรอืขอ้ความในเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนตา่งๆ ท่ีตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การยื่นคาํขอหรอืเอกสารอ่ืนใด

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน 

โดยการลดทนุตดัหุน้ท่ีเหลือจากการรองรบัการใชส้ิทธิของ HYDRO-W1 และอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนเพ่ือตดัหุน้ 

การลงมติ  มติอนมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่

มาประชมุ 

 

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน  โดยการลดจาํนวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ 

บริคณหส์นธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจาํนวนหุ้น  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565                       

ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ โดยการลดจาํนวนหุน้เพ่ือลา้ง

ขาดทนุสะสม และอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ 

โดยการลดจาํนวนหุน้  

การลดทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ จาํนวน 311,925,504 บาท โดยมรีายละเอียดดงันี ้  

รายละเอยีด จาํนวนเดมิ จาํนวนทีล่ดทุน 
 

จาํนวนภายหลังการลดทุน 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุน

ชาํระแลว้ 
623,851,008 บาท 311,925,504  บาท 

 

311,925,504 บาท 

จาํนวนหุน้ 623,851,008 หุน้ 311,925,504 หุน้ 

 

311,925,504 หุน้ 
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  โดยการลดจาํนวนหุน้ 311,925,504 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถือ

หุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัหลงัลดทนุ (2:1) เพ่ือลา้งการขาดทนุสะสม

ของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ บรษัิทฯ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

  ทัง้นี ้จาํนวนหุน้คงเหลอืภายหลงัการลดทนุของผูถื้อหุน้แตล่ะรายสามารถคาํนวณไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

 

 

   

  ในกรณีท่ีมีเศษหุน้เหลือจากการคาํนวณ ใหปั้ดเศษหุน้นัน้ทิง้ทัง้หมด เวน้แต่จาํนวนหุน้หลงัปัดเศษหุน้นัน้ตํ่า

กว่าจํานวน 311,925,504 หุ้น ให้นําเศษหุ้นดังกล่าวมารวมให้แก่บุคคลซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้ร ับเศษหุ้น 

(Balancer) โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารเป็นผูม้ีอาํนาจแตง่ตัง้ Balancer และแจง้ขา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ตอ่ไป ในกรณีการคืนค่าเศษหุน้ บริษัทฯ จะมอบหมายใหบ้ริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ประเทศไทย (จาํกดั) (“ศนูย์

รบัฝากหลกัทรพัยฯ์”) เป็นผูด้าํเนินการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บางรายท่ีไดร้บัผลกระทบสิทธิจาก

การปัดเศษหุน้เดิมดงักลา่ว บรษัิทฯ จะชดเชยคา่เศษหุน้เดิมท่ีถกูปัดทิง้ในราคาตอ่หุน้เทา่กบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั

ของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้แต่

ละรายท่ีไดร้บัผลกระทบสามารถขอรบัเงินสด (ดว้ยวิธีการโอนเงิน) ชดเชยมลูคา่เศษหุน้ไดท่ี้สาํนกังานของบรษัิทฯ ณ 

อาคารทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดรีงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนลดทนุของบริษัทฯ มีผล โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบอีกครัง้ หลงัจาก

บรษัิทฯ ดาํเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัผลกระทบรายใดไมม่ารบัเงิน

สดชดเชย ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้รายนัน้สละสทิธิในการรบัเงินสดชดเชย 

  การลดทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ โดยการลดจาํนวนหุน้ขา้งตน้ ไมไ่ดล้ดทนุลงไปใหต้ ํ่ากว่า

จาํนวน ¼ ของทนุทัง้หมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้ เมื่อผูถื้อหุน้มี

มติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียน และลดทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ  บรษัิทฯ จะดาํเนินการสง่หนงัสอืแจง้มติการลดทนุไปยงั

เจา้หนีข้องบรษัิทฯ ใหท้ราบภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติ โดยกาํหนดเวลาใหส้ง่คาํคดัคา้นภายใน 

2 เดือน นับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทฯ จะดาํเนินการโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายใน

กาํหนดเวลา 14 วนั ตามมาตรา 141 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

  วนัขึน้เครือ่งหมาย SP จนกวา่กระบวนการลดทนุจะเสรจ็   ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

  วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถกูลดทนุ (Record date)  ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565  

  กรณีการลดทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ ดงักลา่ว จะไม่สง่ผลกระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหุน้แต่

อยา่งใด เน่ืองจากเป็นเพียงการหกัลบตวัเลขทางบญัชีเทา่นัน้ ตามขอ้มลูสดัสว้นของผูถื้อหุน้ 

 
จาํนวนหุน้คงเหลอืภายหลงัการลดทนุ  =    จาํนวนหุน้ท่ีถืออยูก่่อนลดทนุ 

      2 
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รำยละเอียด ก่อนลดทุน หลังลดทุน 

ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ (บาท) 623,851,008.00 311,925,504.00 
สว่นเกินมลูคา่หุน้ (บาท) - - 
สว่นต ่ามลูคา่หุน้ (บาท) - - 
ส ารองตามกฎหมาย (บาท) - - 
ก าไร (ขาดทนุสะสม) (บาท) (458,221,595.50) (146,296,091.50) 
ก าไร (ขาดทนุ) องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ (บาท) 7,077,175.19 7,077,175.19 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ (บาท) 172,706,587.69 172,706,587.69 

  ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เป็นดงันี ้
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน     311,925,504.00    บาท    (สามรอ้ยสบิเอ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยสี่ 
     และทนุช าระแลว้ บาทถว้น) 

   แบง่ออกเป็น    311,925,504  หุน้       (สามรอ้ยสบิเอ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่นหา้พนัหา้ 
          รอ้ยสีหุ่น้) 

 มลูคา่หุน้ละ             1  บาท        (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น 
 หุน้สามญั    311,925,504  หุน้       (สามรอ้ยสบิเอ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่นหา้พนัหา้ 
        รอ้ยสีหุ่น้)                                                                                                           
 หุน้บรุมิสทิธิ                     0  หุน้          (ศนูยห์ุน้)” 
 ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบ 
อ านาจใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจ
พิจารณา แต่งตัง้ และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ค าขอหรือขอ้ความในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนต่างๆ ท่ีตอ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย์ การยื่นค าขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น
และเก่ียวขอ้ง 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียน  
โดยการลดจ านวนหุน้เพื่อลา้งขาดทนุสะสม และอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทนุจดทะเบียน โดยการลดจ านวนหุน้ 

กำรลงมติ  มติอนมุตัิในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 10. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เป็นการลว่งหนา้

ไดใ้นช่วงระหว่างวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ไดเ้ผยแพรผ่่านเว็บไซตข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมในครัง้นี ้

บริษัทฯ กาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัที่ 15 

มีนาคม 2565  

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ปประจาํปี 2565 ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะใชก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมการออกเสียง

ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไฮโดรเท็ค 

จาํกดั (มหาชน) เขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนัและเวลาดงักลา่วขา้งตน้ 

บริษัทฯ ขอแจง้หลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบตัิในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกศผ์่านระบบ Quidlab ใหท้่านผู้

ถือหุน้ทกุท่านทราบโดยทั่วกนัดงันี ้ 

1. หากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนใหท้่านทราบว่า ท่านสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เสนอชื่อใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณาเป็น

ผูร้บัมอบฉนัทะ (สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 8) เพ่ือเขา้รว่มประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้

2. ท่านที่ประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนมาเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะให้

บคุคลท่ีบรรลนิุติภาวะแลว้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. 

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 9) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเขา้รว่มการประชุม 

(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใชส้าํหรบัการมอบฉนัทะใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และ

ดแูลหลกัทรพัยเ์ขา้รว่มประชุม และลงมติแทนผูล้งทนุในต่างประเทศเท่านัน้) 

  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถจดัสง่เอกสารมอบฉนัทะใหบ้ริษัทฯ ผ่านช่องทางดงันี ้

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์IR@hydrotek.co.th ระหว่างวนัท่ี 18 - 25 เมษายน 2565 

2) สง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริง พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน มาท่ี  

สาํนกัเลขานกุารบริษัท (Office of the Company Secretary) 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ชัน้ 14 อาคาร ทีพี แอนด ์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19  

ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

3) หากท่านประสงคเ์ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถปฏิบตัิตามคาํแนะนาํในเอกสาร (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย

ลาํดบัท่ี 7)  

 

mailto:IR@hydrotek.co.th
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ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

            บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน)     

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่คาํถามลว่งหนา้มาท่ีสาํนกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ไฮโดรเท็ค 

จาํกดั (มหาชน) ชัน้ 14 อาคาร ทีพี แอนด ์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร หรือ Email IR@hydrotek.co.th  เพ่ือบริษัทฯ จะหยิบยกคาํถามดงักลา่วขึน้มาในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ

บนัทึกในรายงานการประชุม 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

        

 

 

(นายสมประสงค ์ปัญจะลักษณ)์ 

                   ประธานกรรมการบรษัิท 

mailto:IR@hydrotek.co.th
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1 ประจาํปี 2564 

เวลาและสถานที่  

ประชุมเมื่อวนัจนัทรที์่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 14 อาคารทีพี & ที  

ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลทั่วไป 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราช

กาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ชบ้ริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จาํกัด ซึ่งเป็นระบบท่ี

สอดคลอ้งกับประกาศของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรบัรองระบบควบคมุ

การประชุมจากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA) 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 6 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จาํนวน 29 ราย 

ร ว ม ทั ง้ สิ น้  35 ร า ย  ร ว ม เป็นจํานวนหุ น้ทั ง้ สิ น้  963,480,579 หุ น้  จ า ก จํานวนหุน้ทั ง้ หมดของ 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 1,536,455,358 หุน้ หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 62.7080 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท ซึง่กาํหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุม

ไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกว่า และ

ตอ้งมีหุน้รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์

2. นายบรรเจิด ทองเจรญิ 

ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/  กรรมการสรรหา  และพิจารณา

คา่ตอบแทน/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการ 

3. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทน/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการอิสระ 

4. ศ.ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์     กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการบรหิาร 

        ความเสีย่ง/ กรรมการ 

2. ดร.ศิรเิดช คาํสพุรหม      กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน/ 

    กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสลบิ สงูสวา่ง กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวจารุมาศ อนชุชาลาคม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน และ

เลขานกุารบรษัิท 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายณฐัวฒัน ์เกตมุนิุนทร ์ ท่ีปรกึษากฎหมาย 

 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวพิมภรณ ์ศรเีจรญิ ซึง่รบัหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อ

หุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1 ประจําปี 2564 และไดชี้แ้จง          

ใหท้ราบถึงขอ้มูลเบือ้งตน้ของบริษัทฯ และเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีใน

ส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และ

หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

วิธีการปฏิบตัใินการลงคะแนน 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทกุท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ 

โดยใหน้บัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอย่างหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ไม่สามารถแบง่การ

ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้เวน้แต่เป็นกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนใน
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ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง

คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงท่ีจะทาํการลงคะแนนเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

3. โดยทางบรษัิทจะใหเ้วลาในการลงคะแนนเสยีงประมาณ 20 วินาที 

โดยใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี ้

เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียงใหค้ลิกท่ีเมนลูงคะแนนเสียง สญัลกัษณเ์ครื่องหมายถกู ทางแถบ

เมนูท่ีปรากฏอยู่ทางซา้ยมือ จะมีปุ่ มใหเ้ลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีสามารถลงคะแนน

เสียงได ้ทาํการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ มเห็นดว้ย    

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กดส่ง เมื่อทาํการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะ

ไดร้บัป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตือน สง่การลงคะแนนเรยีบรอ้ย หากผูถื้อหุน้เขา้มาในระบบ และไมไ่ดค้ลิก๊

กดปุ่ มใดๆ ท่ีเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปท่ีเห็นดว้ยโดยอัตโนมัติ ทัง้นี ้สามารถ

ลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไดจ้นกว่าท่ี

ประชมุจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ๆ 

 

เพ่ือเหตุผลดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูถื้อหุน้แต่ละคนสามารถลงช่ือเขา้สู่ระบบไดบ้นอุปกรณ์           

แค่เครื่องเดียวเทา่นัน้ และหากผูถื้อหุน้พยายามลงช่ือเขา้สูร่ะบบบนอปุกรณเ์ครื่องอ่ืน หรือเบราวเ์ซอร์

อ่ืนในเครื่องคอมพิวเตอรเ์ครื่องเดียวกนั การลงช่ือเขา้สูร่ะบบก่อนหนา้นีจ้ะถกูตดัออกจากระบบโดย

อตัโนมตัิ ทัง้นี ้หา้มเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของผูถื้อหุน้ใหก้บับคุคลอ่ืน 

 

โดยหากท่านผูถื้อหุน้มีการขอ User และ Password สาํหรบัการเขา้รว่มประชุมระบบ E-EGM และมี

การจดัสง่แบบฟอรม์มอบอาํนาจแบบ ข. ซึง่มีการลงคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะไมส่ามารถให้

เปลีย่นแปลงการลงคะแนนเสยีงได ้แตท่า่นผูถื้อหุน้สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามคาํถาม

ได ้

หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสยีง 

ภายใตข้อ้บังคบัของบริษัทขอ้ 31 กาํหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่ง

เสยีง” และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสียงชีข้าด ดงันัน้ ในการ

พิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง 

“เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้

ถือหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นบัการออกเสียงดงักลา่วเป็นฐานในการ

นบัคะแนนเสยีง 
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(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรอืการโอนกิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้ หรอืการรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืน หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัททัง้หมด หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพ่ิมหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ฉ) การควบหรอืเลกิกิจการ 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะ

คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ 

โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษัิทจะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็น

ฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  

 

สาํหรบัคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาํไปสอบถาม 

หรอืใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ และขอความกรุณาทา่นผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น 

หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ ํา้กัน เพ่ือเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือเพ่ือใหก้าร

ประชมุเป็นไปดว้ยดี และเพ่ือเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีกาํหนด  

 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น ทา่นสามารถกดปุ่ มเมนพิูมพข์อ้ความรูป

หน้าต่างแชท และทาํการพิมพ์ข้อความท่ีท่านต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพ่ือยืนยันการส่ง

ขอ้ความดงักลา่วมายงับรษัิท  
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หลงัจากนัน้ประธานฯ จะเป็นผูอ้่านคาํถามของท่านตามลาํดบั โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตอบ

คาํถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานัน้ๆ หากคาํถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถกูนาํไปสอบถามภายหลงัจาก

การปิดประชมุตามวิธีการท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นทาง “กลอ่ง

ขอ้ความ” ขอใหท้่านแจ้งช่ือ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรือรบัมอบฉันทะ 

เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทกึรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

 

ในกรณีท่ีคาํถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือก

คาํถามตามความเหมาะสม และหากมีคาํถามใดท่ีไม่สามารถตอบไดใ้นระหวา่งการประชุม เน่ืองจาก

มีเวลาท่ีจาํกดั บรษัิทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชมุหรอืผา่นเว็บไซตข์อง

บรษัิทตอ่ไป 

 

กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบตัิตามขอ้

ปฏิบตัิสาํหรบัการประชุมตามขอ้กาํหนดท่ีบริษัทไดแ้จง้ใหท้ราบ หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ี โทรศพัท ์02-

013-4322 โทรศพัทม์ือถือ 080-008-7616 หรอื email: info@quidlab.com  

 

เพ่ือการปฏิบตัิตามแนวทางท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน เก่ียวกบัการนบัคะแนน

เสียงในการประชุมในครัง้นี ้บริษัทจึงขอเชิญตวัแทนจากบริษัท สาํนกัทนายความเกตมุนิุนทร ์จาํกดั 

โดยท่ีปรกึษากฎหมาย คือ นายณฐัวฒัน ์เกตมุนิุนทร ์ ทาํหนา้ท่ีดแูลการนบัคะแนนเสียง และดแูลการ

ประชมุผูถื้อหุน้ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

  

จากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1 ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ และ

กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1 ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้

 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2564 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2564   

  บริษัทฯ ไดจ้ัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ                 

ไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 และไดส้่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทัง้บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่

รายงานการประชุมดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบริษัท รวมถึงไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม

ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นลว่งหนา้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564    

ไดม้ีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอ

ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็น และซกัถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 1 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรบัรอง

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

มติที่ประชุม  

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) ร้อยละของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 963,680,492 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

                 963,680,492 100.0000 

หมายเหตุ 1. มติรับรองในวาระนีต้อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 2. ในวาระนี ้มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจาํนวน 199,913 หุน้ รวมมีผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่ม

ประชุมทัง้หมด 36 ราย 

 

วาระที่ 2.   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไมไ่ดอ้อกจาํหนา่ยของ

บรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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       การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 33,487,136.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,668,058,615.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 1,634,571,479.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงั

ไมไ่ดจ้าํหนา่ยจาํนวน 33,487,136 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่เป็นหุน้ท่ีรองรบัการออกหุน้ใหแ้กผู่ถื้อ

หุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น (Rights Offering) ซึง่ครบกาํหนดระยะเวลาจดัสรรแลว้  

การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษัิทฯ 

 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 33,487,136.00 บาท นัน้ คือ (1) หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

จาํนวน 33,482,162 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท และ (2) การใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญัของบรษัิท (HYDRO-W1) ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Warrant RO)  

ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จะมีหุน้สามญัท่ียงัไมไ่ดเ้สนอขายจาํนวน 

98,116,121.00 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 98,116,121 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ

รองรบัการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ (HYDRO-W1) 

ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 1,634,571,479.00  บาท    (หนึง่พนัหกรอ้ยสามสบิสีล่า้นหา้แสนเจ็ด 

                                                                                               หมื่นหนึง่พนัสีร่อ้ยเจ็ดสบิเกา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น   จาํนวน  1,634,571,479       หุน้      (หนึง่พนัหกรอ้ยสามสบิสีล่า้นหา้แสนเจ็ด 

                                                                                                หมื่นหนึง่พนัสีร่อ้ยเจ็ดสบิเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  จาํนวน                      1  บาท    (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

 หุน้สามญั  จาํนวน 1,634,571,479        หุน้      (หนึง่พนัหกรอ้ยสามสบิสีล่า้นหา้แสนเจ็ด 

                                                                                                หมื่นหนึง่พนัสีร่อ้ยเจ็ดสบิเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ               จาํนวน                       0       หุน้      (ศนูยห์ุน้)” 

ทัง้นี ้การดาํเนินการใดๆ ทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนจะดาํเนินการโดยมอบ

อาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ี

อาํนาจพิจารณา ดาํเนินการใดๆ เก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ

เปลีย่นแปลงคาํขอหรอืขอ้ความในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนตา่งๆ ท่ีตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์การยื่นคาํขอหรอืเอกสารอ่ืนใดตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ

การดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

                  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงักลา่ว

ขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 2 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมตัิ

การลดทนุจดทะเบียน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ

จดทะเบียน 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) ร้อยละของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 963,680,492 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

                 963,680,492 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของ

บริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. 

ของบรษัิทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 768,227,679.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,634,571,479.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,402,799,158.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

จาํนวน 768,227,679 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุในโครงการ และใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียนของบรษัิทฯ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) 

        ทั้งนี ้บริษัทฯ มีหุ้นรองรับ จํานวน 98,116,121.00 บาท ท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (HYDRO-W1) โดยกาํหนดการใชส้ิทธิครัง้ถดัไปคือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดแ้จง้

ข่าวใหผู้ถื้อหุน้ และนกัลงทุนทราบแลว้ผ่านบนไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยหากมีผูม้า

แสดงความจาํนงใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้เปลี่ยนแปลงจาํนวนทุนจดทะเบียนใหผู้ถื้อหุน้ และ              

นกัลงทนุทราบผา่นประกาศบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

         โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการปรบั หรือไม่ปรบัสิทธิ HYDRO-W1 ทัง้นี ้ในวันท่ี      

23 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ถึงการปรับ หรือไม่ปรับสิทธิ     

HYDRO-W1 

  การจดทะเบียนเพ่ิมทนุบริษัทฯ ตามขอ้นี ้จะเกิดขึน้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุโดยการตดัหุน้

สามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ี

เรยีบรอ้ยแลว้ 

            บรษัิทฯ ขอแกไ้ขจาํนวนทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ท่ีบรษัิทฯ ไดแ้จง้มติคณะกรรมการบรษัิทใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ทราบไปแลว้นัน้ เป็นทุนจดทะเบียนท่ีรบัชาํระแลว้ แต่เน่ืองดว้ยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตอ้ง

คาํนวณโดยการรวมหุน้ท่ีบรษัิทออกไวเ้พ่ือรองรบั Warrant จาํนวน 98,116,121.00 บาท ดว้ย 

    ทัง้นี ้การแกไ้ขจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อราคาหุน้ท่ีเสนอขาย    

ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเน่ืองจากกําหนดการใช้สิทธิ  

HYDRO-W1 จะถึงกําหนดในวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดขึน้ภายหลังจากวันกําหนดสิทธิให้ผู้ซือ้

หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิในการจองซือ้หุ้นออกใหม่ (กําหนด XR) กล่าวคือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564                       

โดยบรษัิทฯ ขอแจง้แกไ้ขดงันี ้ 

การแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุน                 

จดทะเบียนของบรษัิทฯ 

  ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เป็นดงันี ้

  จากเดิม 

  “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน  จาํนวน 2,304,683,037.00  บาท       (สองพนัสามรอ้ยสีล่า้นหกแสนแปดหมื่นสาม 

             พนัสามสบิเจ็ดบาทถว้น) 

  แกไ้ขเป็น 

  “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน  จาํนวน 2,402,799,158.00  บาท       (สองพนัสีร่อ้ยสองลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นเกา้ 

             พนัหนึง่รอ้ยหา้สบิแปดบาทถว้น) 

 

  จากเดิม 

แบง่ออกเป็น        จาํนวน 2,304,683,037        หุน้        (สองพนัสามรอ้ยสีล่า้นหกแสนแปดหมื่นสาม 

           พนัสามสบิเจ็ดหุน้) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) 

แกไ้ขเป็น 

  “แบง่ออกเป็น              จาํนวน 2,402,799,158.00    หุน้       (สองพนัสีร่อ้ยสองลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นเกา้ 

             พนัหนึง่รอ้ยหา้สบิแปดหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ        จาํนวน                      1        บาท     (หนึง่บาท) 

  โดยแบง่ออกเป็น 

จากเดิม 

หุน้สามญั  จาํนวน    2,304,683,037       หุน้        (สองพนัสามรอ้ยสีล่า้นหกแสนแปดหมื่น 

          สามพนัสามสบิเจ็ดเกา้หุน้) 

แกไ้ขเป็น 

  หุน้สามญั                 จาํนวน 2,402,799,158.00     หุน้         (สองพนัสีร่อ้ยสองลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นเกา้ 

             พนัหนึง่รอ้ยหา้สบิแปดหุน้) 

   หุน้บรุมิสทิธิ      จาํนวน                         0       หุน้        (ศนูยห์ุน้)” 

       ทัง้นี ้การดาํเนินการใดๆ ทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจะดาํเนินการโดยมอบ

อาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ี

อาํนาจพิจารณา ดาํเนินการใดๆ เก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ

เปลีย่นแปลงคาํขอหรอืขอ้ความในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนตา่งๆ ท่ีตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์การยื่นคาํขอ หรอืเอกสารอ่ืนใด ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ

การดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงักล่าว

ขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็น และซกัถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 3 

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

1. นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษส์ิทธ์ิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

คณะกรรมการไดม้ีการประเมินแรงจงูใจในการเพ่ิมทนุครัง้นีว้า่ ผูถื้อหุน้เดิมจะใชส้ิทธิครบตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ไดอ้ย่างไร 

และหากเพ่ิมทนุไม่ครบตามเป้าหมายท่ีตัง้ไวจ้ะทาํอย่างไร เน่ืองจากการเพ่ิมทนุครัง้นีเ้ก่ียวขอ้งกบัการลดทนุเพ่ือท่ีจะลา้ง

การขาดทนุสะสมดว้ย 
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ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวจารุมาศ อนชุชาลาคม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และเลขานกุารบรษัิท เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

บริษัทฯ จะใชเ้งินเพ่ิมทนุตามสดัสว่นท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ โดยจะนาํมาใชใ้นโครงการรอ้ยละ 80 และใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในบรษัิทฯ รอ้ยละ 20  ซึง่หากการเพ่ิมทนุไมค่รบตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้สว่นตา่งท่ีจะใชใ้นโครงการ บรษัิทฯ จะทาํ

การกูย้ืมเงินจากธนาคาร ซึง่อาจสง่ผลใหต้น้ทนุทางการเงินของบรษัิทฯ เพ่ิมสงูขึน้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม

อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม

ทนุจดทะเบียน 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) ร้อยละของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 963,680,492 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

                 963,680,492 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 768,227,679 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน

อตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 2 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.18 บาท 

โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 

1. การเสนอขายในอตัราสว่นการจดัสรรหุน้ 2 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทนุ โดยมีราคา

เสนอขายหุน้ละ 0.18 บาท กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่น
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การถือหุน้ (Rights Offering) (Record Date) ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 และกาํหนดวนัเสนอขาย และ

ชาํระคา่หุน้เพ่ิมทนุระหวา่งวนัท่ี 8 – 15 ธนัวาคม 2564  

2. ในกรณีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้ ตาม

อตัราการจดัสรรดงักลา่วขา้งตน้ เศษของหุน้ดงักลา่วใหปั้ดทิง้ 

3. ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุคงเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น

การถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแลว้ ใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน

การจดัสรรสว่นท่ีคงเหลือ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงค์

จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิ ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีผูถื้อ

หุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในรอบแรกมากกวา่ หรอืเทา่กบัหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิ และชาํระค่าจองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมด

ทกุราย ตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(2) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีผูถื้อ

หุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในรอบแรกนอ้ยกวา่หุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บรษัิทฯ จะ

จดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะราย โดยนาํสดัสว่นการ

ถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่ละราย คณูดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีเหลอื จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้

เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จาํนวน

หุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้ และชาํระคา่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (2) (ก) ใหท้าํการจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนหุน้ท่ีจองซือ้นัน้ โดยนาํสดัสว่นการถือ

หุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้ คณูดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีเหลอื จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้

เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจาํนวน

หุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้ และชาํระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ให้

ดาํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ (2) (ข) นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจาก

การจดัสรร หรอืไมส่ามารถจดัสรรไดอี้กเน่ืองจากเป็นเศษของหุน้ 

การจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่าํใหผู้ถื้อหุน้

ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิรายใด มีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ (Tender Offer) ตามท่ี

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน

การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) หรอืมี

ลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้ว ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ปัจจบุนั

อนญุาตใหบ้คุคลผูไ้มม่ีสญัชาติไทยถือหุน้อยู่ในบริษัทฯ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยแลว้

ทัง้หมดของบรษัิทฯ  
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ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ี

ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจ

พิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วใหแ้ก่บคุคลใด หรือผูจ้องซือ้รายใด ซึ่งอาจ

รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนใดตามท่ีบริษัทฯ พิจารณา

เห็นสมควร หากการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วทาํใหห้รอือาจเป็นผลให ้

     (ก) เป็นการกระทาํท่ีขดัตอ่กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทยหรอื

ตา่งประเทศ และ/หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หรอื 

     (ข) บรษัิทฯ มีภาระหรอืหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิ หรอืตอ้งดาํเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีตอ้ง

ดาํเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการออก และเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมาย

ไทย หรอื 

     (ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน RO เสร็จสิน้แลว้ และมีหุน้คงเหลือ บริษัทฯ อาจเสนอ

ขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคล หรือผูจ้องซือ้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้รายใดรายหนึง่เป็นการ

เฉพาะก็ได ้ภายใตข้อ้ยกเวน้ท่ีมีอยูภ่ายใตก้ฎหมายต่างประเทศท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยู่ และสามารถดาํเนินการ

ไดใ้นเวลานัน้ 

 

 

ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้                               

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 

สว่นตํ่ามลูคา่หุน้ 

สาํรองตามกฎหมาย 

ขาดทนุสะสม 

สว่นรวมของผูถื้อหุน้ 

                  ก่อนเพิ่มทุน                          หลังเพิ่มทุน 

                 (งบไตรมาส 2)                         

                  1,536,455,358.00                       2,304,683,037.00 

                     141,376,373.77                          141,376,373.77 

(646,638,474.28)                     

(1,274,866,153.28) 

                         9,620,000.00                              9,620,000.00 

(1,052,108,332.53)                    (1,052,108,332.53) 

(11,295,075.04)                           

128,704,924.96 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากการเพ่ิมทุน หากมีผู้มาใช้สิทธ์ิเต็มจํานวน จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 

128,704,924.96 บาท โดยการคาํนวณจากงบการเงินไตรมาส 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ  

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 4 

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

1. นายปิยะพงษ ์ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามวา่ การจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุจาก 2 หุน้เดิม เป็น 1 หุน้

ใหม่ การจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทฯ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือนาํไปลงทนุอะไร มีปริมาณหุน้เพ่ิมขึน้หรือไม่ ทัง้ๆ ท่ีจะลด

จาํนวนหุน้จาก 4 หุน้เดิม เป็น 1 หุน้ใหม ่ในวาระท่ี 5 ท่ีจะพิจารณาในวาระถดัไปอยา่งไรบา้ง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวจารุมาศ อนชุชาลาคม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน และ

เลขานกุารบรษัิท เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

การเพ่ิมทนุมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือนาํไปใชใ้นโครงการใหม่ของบริษัทฯ จาํนวนรอ้ยละ 80 และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

บริษัทฯ จาํนวนรอ้ยละ 20 โดยปริมาณหุน้จะมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจาํนวน 768,227,679 หุน้ เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น                  

ทกุทา่น 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุอนมุตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ  บรษัิทฯ ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ 

(Rights Offering) 

มติที่ประชุม  

 ที ่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของ  

บริษัทฯ ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุ

ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) ร้อยละของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 963,680,492 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

                 963,680,492 100.0000 
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หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม 

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ เพ่ือลา้งการขาดทนุ

สะสม และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียน 

การลดทุนจดทะเบียน และทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัทฯ จาํนวน 1,728,512,277.00 บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด จาํนวนเดิม จาํนวนที่ลดทุน 

 

จาํนวนภายหลัง 

การลดทุน 

จาํนวนทนุจดทะเบียน 2,402,799,158.00 บาท 1,728,512,277.00 บาท 674,286,881.00 บาท 

จาํนวนหุน้ 2,402,799,158.00 หุน้ 1,728,512,277.00 หุน้ 674,286,881.00 หุน้ 

โดยการลดจาํนวนหุน้ 1,728,512,277 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม

สดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แตล่ะราย ในอตัราสว่นหุน้เดิมก่อนลดทนุจาํนวน 1,728,512,277 หุน้ ตอ่หุน้

ท่ีเหลอืหลงัลดทนุจาํนวน 1 หุน้ (4:1) เพ่ือลา้งการขาดทนุสะสมของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบ

แสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ทัง้นี ้จาํนวนหุน้คงเหลอืภายหลงัการลดทนุของผูถื้อหุน้แตล่ะรายสามารถคาํนวณไดด้งัตอ่ไปนี ้

 

 

 

ในกรณีท่ีมีเศษหุน้เหลือจากการคาํนวณ ใหปั้ดเศษหุน้ดงักลา่วทิง้ทัง้หมด บริษัทฯ จะมอบหมายใหบ้ริษัท                  

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ประเทศไทย (จาํกดั) (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) เป็นผูด้าํเนินการ อย่างไรก็ตาม 
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เพ่ือรกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้บางรายท่ีไดร้บัผลกระทบสทิธิจากการปัดเศษหุน้เดิมดงักลา่ว บรษัิทฯ จะชดเชย

ค่าเศษหุน้เดิมท่ีถูกปัดทิง้ในราคาต่อหุน้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 โดยผูถื้อหุน้แตล่ะ

รายท่ีไดร้บัผลกระทบสามารถขอรบัเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุน้ไดท่ี้สาํนกังานของบริษัทฯ ณ อาคารทีพี 

แอนด ์ที ชัน้ 14 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

10900 ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนลดทนุของบริษัทฯ มีผล โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบอีกครัง้ 

หลงัจากบรษัิทฯ ดาํเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัผลกระทบ

รายใดไมม่ารบัเงินสดชดเชย ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้รายนัน้สละสทิธิใน

การรบัเงินสดชดเชย 

การลดทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดจาํนวนหุน้ขา้งตน้ ไม่ไดล้ดทนุลงไปใหต้ ํ่า

กว่าจาํนวน ¼ ของทนุทัง้หมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้

เมื่อผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียน และลดทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ  บรษัิทฯ จะดาํเนินการสง่หนงัสอื

แจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนีข้องบริษัทฯ ให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ                  

โดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทฯ                             

จะดําเนินการโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกําหนดเวลา 14 วัน ตามมาตรา 141 แห่ง

พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

      วนัขึน้เครือ่งหมาย SP จนกวา่กระบวนการลดทนุจะเสรจ็ ในวนัท่ี 24 มกราคม 2565 

       วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถกูลดทนุ (Record date) ในวนัท่ี 25 มกราคม 2565  

กรณีการลดทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้ของบริษัทฯ ดงักลา่ว จะไม่สง่ผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้

แตอ่ยา่งใด เน่ืองจากเป็นเพียงการหกัลบตวัเลขทางบญัชีเทา่นัน้ ตามขอ้มลูสดัสว่นของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

รายละเอียด ก่อนลดทุน หลังลดทุน 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ (บาท) 2,304,683,037.00 576,170,760.00 

สว่นเกินมลูคา่หุน้ (บาท) 141,376,373.77 - 

สว่นตํ่ามลูคา่หุน้ (บาท) (1,274,866,153.28) - 

         สว่นตํ่ามลูคา่หุน้ ไตรมาส 2 ปี 2564 (646,638,474.28) - 

         สว่นตํ่ามลูคา่หุน้ (จากการเพ่ิมทนุ) (628,227,679.00) - 

สาํรองตามกฎหมาย (บาท) 9,620,000.00 - 

ขาดทนุสะสม (บาท) (1,052,108,332.53)  (447,465,835.04) 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ (บาท) 128,704,924.96 128,704,924.96 
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การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ขอแกไ้ขจาํนวนทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ไดแ้จง้มติคณะกรรมการบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ทราบไปแลว้นัน้ โดยการแกไ้ขทนุจดทะเบียนดงักลา่วเป็นการแกไ้ขโดยเพ่ิมจาํนวนหุน้ท่ีบรษัิทฯ ออกไวเ้พ่ือ

รองรบั Warrant จาํนวน 98,116,121.00 บาท  

ทัง้นีก้ารแกไ้ขจาํนวนทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ไม่สง่ผลกระทบใดๆ ต่อราคาหุน้ท่ีเสนอขาย ในการจดัสรร

หุน้เพ่ิมทนุ และไมส่ง่ผลกระทบใดๆตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ โดยบรษัิทฯ ขอแจง้แกไ้ขดงันี ้

การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษัิทฯ 

  ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เป็นดงันี ้

  จากเดิม 

  “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน   จาํนวน 576,170,760  บาท     (หา้รอ้ยเจ็ดสบิหกลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 

                     รอ้ยหกสบิบาทถว้น) 

  แกไ้ขเป็น 

  “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน   จาํนวน 674,286,881  บาท      (หกรอ้ยเจ็ดสบิสีล่า้นสองแสนแปดหมื่นหก 

        พนัแปดรอ้ยแปดสบิเอ็ดบาทถว้น) 

  จากเดิม 

แบง่ออกเป็น         จาํนวน 576,170,760   หุน้          (หา้รอ้ยเจ็ดสบิหกลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 

      รอ้ยหกสบิหุน้) 

แกไ้ขเป็น 

“แบง่ออกเป็น              จาํนวน 674,286,881    หุน้          (หกรอ้ยเจ็ดสบิสีล่า้นสองแสนแปดหมื่นหกพนั 

      แปดรอ้ยแปดสบิเอ็ดหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ        จาํนวน                   1   บาท         (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

จากเดิม 

หุน้สามญั        จาํนวน 576,170,760    หุน้         (หา้รอ้ยเจ็ดสบิหกลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดรอ้ย 

                  หกสบิหุน้) 

แกไ้ขเป็น 

  หุน้สามญั                   จาํนวน 674,286,881     หุน้ (หกรอ้ยเจ็ดสบิสีล่า้นสองแสนแปดหมื่นหกพนั 

        แปดรอ้ยแปดสบิเอ็ดหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ       จาํนวน                    0     หุน้         (ศนูยห์ุน้)” 
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  ทัง้นี ้การดาํเนินการใดๆ ทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ของ

บริษัทฯ เพ่ือลา้งการขาดทนุสะสม จะดาํเนินการโดยมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบคุคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอาํนาจพิจารณาดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัการลดทนุ

จดทะเบียนของบรษัิทฯ การแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดทะเบียนต่างๆ ท่ีตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การยื่นคาํขอ หรือเอกสารอ่ืนใด 

ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้

ของบรษัิทฯ เพ่ือลา้งการขาดทนุสะสม และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 5 

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

1. นายปิยะพงษ ์ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมใน 2 ประเด็น ดงันี ้การลดทนุจดทะเบียน 

และลดจาํนวนหุน้ จาก 4 หุน้เดิม เป็น 1 หุน้ใหม่ ราคาพารจ์ะคงเดิมหรือไม่ และจะขึน้เครื่องหมาย SP และ XN ในวนัท่ี                

24 มกราคม 2565 หรอืไม ่และถา้มีเศษหุน้บรษัิทฯ จะเยียวยาอยา่งไรบา้ง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวจารุมาศ อนชุชาลาคม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และเลขานกุารบรษัิท เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

เน่ืองจากบรษัิทฯ ลดทนุจดทะเบียนเพ่ือลา้งการขาดทนุสะสม โดยเป็นการลดจาํนวนหุน้ ดงันัน้ราคาพารจ์ะยงัคง

เดิมท่ีราคา 1 บาท และบรษัิทฯ จะมกีารขึน้เครือ่งหมาย SP ในวนัท่ี 24 มกราคม 2565 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีเศษของหุน้ท่ีหารดว้ย 4 ไม่ลงตวั บริษัทฯ มีการชดเชยเป็นเงินสดสาํหรบัเศษของหุน้ท่ีถกูปัด

ทิง้ โดยผูถื้อหุน้ขอรบัเงินชดเชยดงักล่าวไดท่ี้สาํนักงานใหญ่ บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน) ชัน้ 14 อาคารทีพี & ที               

ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ 

จดทะเบียนลดทนุ 

2. นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษส์ิทธ์ิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม

เพ่ิมเติมใน 2 ประเด็น ดงันี ้

2.1 การลา้งการขาดทนุสะสมในครัง้นี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในอนาคตดีขึน้ อยา่งไรก็ตามหลงัลดทนุครัง้

นีแ้ลว้ก็ยงัคงมกีารขาดทนุสะสมคา้งอีกประมาณ 447 ลา้นบาท จึงอยากทราบวา่คณะกรรมการมีแนวทางในการ

ท่ีจะลา้งขาดทนุสะสมท่ีเหลืออยู่อย่างไร และมีแนวทางในการสรา้งรายไดห้รือสรา้งผลกาํไรใหเ้พ่ิมขึน้ไดอ้ยา่งไร

บา้ง เพ่ือท่ีจะใหเ้กิดกาํไรมากขึน้และนาํมาจ่ายเงินปันผลเป็นการตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามรว่มมือในการ

ลดทนุในครัง้นี ้



  
 
 
 

 

32 
 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวภิาวดีรงัสติ 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Tel:       (662) 936-1661-2 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  Fax:      (662) 936-1669 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 
 
  
       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

                  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวจารุมาศ อนชุชาลาคม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และเลขานกุารบรษัิท เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

การลา้งการขาดทนุสะสมในครัง้นีเ้พ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในอนาคตดีขึน้ บรษัิทฯ ไดม้ีแนวทางในการ

เพ่ิมผลกาํไร โดยการเพ่ิมวตัถุประสงคใ์นวาระท่ี 6 และมีแนวทางในการลดค่าใชจ้่ายคงท่ีของบริษัทฯ โดยท่ีจะสามารถ

บรหิารคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่จะมุง่เนน้ในการสรา้งกาํไรใหผ้ลประกอบการของบรษัิทฯ ดีขึน้ 

2.2 แม้ว่าการลดทุนครัง้นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ ได้มีการคาํนวณหรือประเมินถึง

ผลกระทบเก่ียวกบัมลูคา่หุน้ท่ีลดลงหรอืไม ่อยา่งไร 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวจารุมาศ อนชุชาลาคม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และเลขานกุารบรษัิท เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

บรษัิทฯ ไดม้ีการประเมินถึงผลกระทบเก่ียวกบัมลูคา่หุน้ท่ีลดลงไวแ้ลว้ โดยมลูคา่หุน้ท่ีลดลงในครัง้นีจ้ะไม่ส่งผล

กระทบตอ่ Market Cap สนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทฯ และไมก่ระทบตอ่ผูถื้อหุน้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ เพ่ือลา้งการขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มติที่ประชุม  

 ท่ีประชุมมีมติอนมุติัการลดทุนจดทะเบียน และทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ เพ่ือลา้งการขาดทุนสะสม และ

การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) ร้อยละของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 963,680,492 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 150 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

                 963,680,492 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค ์

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติม หนงัสอื

บรคิณหส์นธิขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค ์

การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ 

ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ โดยการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคใ์หมจ่าํนวน 2 ขอ้ กลา่วคือ ขอ้ 67, 68 แกไ้ขเป็น ขอ้ 73, 

74 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีวัตถุประสงคร์วมทัง้สิน้ 68 ขอ้ แก้ไขเป็น 74 ขอ้ เพ่ือรองรบัการนาํเขา้ และจาํหน่าย

เครื่องกรองนํา้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทุกชนิด ใหเ้หมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ใน

อนาคตของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงคเ์พ่ิมเติมขอ้ 67 แก้ไขเป็นขอ้ 73. คือ ประกอบกิจการนาํเขา้ ผลิต จาํหน่าย และ

ใหบ้ริการติดตัง้ ซ่อมแซม ซ่อมบาํรุงเครื่องกรองนํา้ ไสก้รองนํา้ รวมถึงวสัดอุปุกรณอ์ะไหลส่นิคา้ของเครือ่ง

กรองนํา้ทกุชนิด และ 

วัตถุประสงคเ์พ่ิมเติมขอ้ 68 แก้ไขเป็นขอ้ 74. คือ ประกอบกิจการนาํเขา้ ผลิต จาํหน่าย และ

ใหบ้ริการติดตัง้ ซ่อมแซม ซ่อมบาํรุงอปุกรณห์รือผลติภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบจดัการนํา้ทกุประเภท 

ทัง้นํา้ดีและนํา้เสยี 

ทัง้นี ้การดาํเนินการใดๆ ทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จะ

ดาํเนินการโดยมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร เป็นผูม้ีอาํนาจพิจารณา ดาํเนินการใดๆ เก่ียวกับการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ การ

แกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนตา่งๆ ท่ีตอ้งยื่น

ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การยื่นคาํขอ หรือเอกสารอ่ืนใด ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรพัยฯ์”) และการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคข์อง 

บริษัทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการแก้ไข

เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 6 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) 

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

1. นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษส์ิทธ์ิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

วตัถปุระสงคท่ี์เพ่ิมขึน้มานัน้จะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีการพฒันาธุรกิจท่ีส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษัทฯ มีการ เติบโต

อยา่งยั่งยืนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายบรรเจิด ทองเจิญ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

ปัจจบุนับรษัิทฯ ไดม้ีการขยายชนิดของธุรกิจ โดยมีความประสงคท่ี์จะขยายการซือ้ขาย (Trading) ขึน้มา และไดม้ีการ

จัดตัง้วตัถุประสงคเ์พ่ือรองรบัการนาํเขา้และจาํหน่ายเครื่องกรองนํา้ในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดท่ี้มั่นคง                  

มากขึน้ 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุอนมุตัิ

การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค ์

มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บร ิคณหส์นธิขอ้ 3. (วตัถ ุประสงค)์  เ พื ่อใหส้อดคลอ้งก ับการแกไ้ขเพิ ่มเติมวตัถปุระสงค  ์โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ถอืหุ้น จาํนวน (เสียง) ร้อยละของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 963,680,492 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

                 963,680,492 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) 

วาระที่ 7. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชมุ โดยการเสนอเรือ่งอ่ืนใดนัน้ ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด  

ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดไวว้่า เมื่อท่ีประชุม

พิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุแลว้ ผูถื้อหุน้ซึง่มี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรือ่ง

อ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 7 

ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

1. นายปิยะพงษ ์ประสาททอง เป็นผู้ถอืหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามวา่ คดีความท่ีบรษัิทฯ ถกูฟอ้งไดเ้คลยีรค์ดี ความ

แลว้หรอืยงั 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจิญ ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

บรษัิทฯ ไดต้ิดตามคดีความตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่มีทัง้คดีท่ีมีการปิดไปแลว้หลายคดี และคดีท่ียงัอยูใ่นระหว่าง

การดาํเนินการ 

เมื่อไมม่ีทา่นใดมีคาํถามแลว้ ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้รว่มประชุม และกลา่วปิดการ

ประชมุในเวลา 15.30 น. 

 

    

(นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 

ประธานท่ีประชมุ 
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ข้อมูลผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชือ่ประจาํปี 2565  

บริษัท สาํนักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายอาํพล จาํนงคว์ัฒน ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  4663 และผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 

ประวตัิการศกึษา -ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4663  

-ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

-ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ค.ป.ภ.  

-มหาบณัฑิต (สาขาบญัชีการเงิน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณท์าํงาน -บรษัิท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ปี 2555 - ปัจจบุนั 

-บรษัิท เอส. เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั ปี 2546 - 2555 

-บรษัิท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ปี 2534 - 2546 

2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  4664 และผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 

ประวตัิการศกึษา -ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4664 

-ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

-ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ค.ป.ภ. 

-มหาบณัฑิต (สาขาบญัชีการเงิน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-บญัชีบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

ประสบการณท์าํงาน บรษัิท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ปี 2535 - ปัจจบุนั 
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ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีทัง้  4  รายท่ีไดร้บัการเสนอช่ือขา้งตน้ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย 

ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

3. นายนริศ เสาวลักษณส์กุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  5369 และผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 

ประวตัิการศกึษา -ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5369 

-ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

-มหาบณัฑิต (สาขาบญัชีการเงิน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-บญัชีบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

ประสบการณท์าํงาน -บรษัิท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ปี 2558 - ปัจจบุนั 

-บรษัิท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอรี ่จาํกดั  ปี 2555 - 2558 

-บรษัิท เอส. เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั ปี 2545 - 2555 

-บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั (ประเทศไทย) จาํกดั ปี 2542 - 2545 

-บรษัิท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ปี 2537 - 2542 

4. นางสาวกญัญนนัท ์ปญุญาวิวฒัน ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  12733 และผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 

ประวตัิการศกึษา -ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 12733 

-ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

-บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประสบการณท์าํงาน -บรษัิท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ปี 2554 - ปัจจบุนั 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณก์ารทาํงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนด

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

 

อายุ (ปี)                                           46 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรี สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ การจดัการ ศนูยก์ลาง  

 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี) 

การอบรมทีเ่กี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program Certificate, รุน่ท่ี 170/2020 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณก์ารทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง  

2562 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการบรหิารความเส่ียง,  

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม, กรรมการ บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั ผูพ้ิพากษาสมทบสงักดัศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสมทุรสาคร  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการชมรมประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบั 

 นกับรหิารระดบัสงู (ปศส.)  

 กรรมการหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบั 

 นกับรหิารระดบัสงู (ปศส.) รุน่ ที 14 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการผูจ้ดัการ, บรษัิท โบยาเทค จาํกดั, ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บรษัิทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน  กรรมการบรษัิท ของ บรษัิท โบยาเทค จาํกดั, ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต่์อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  

นายสมชาญ ปัญจะลักษณ ์
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

/ กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม / กรรมการ 
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ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับ

เงินเดือนประจาํ 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม / ใหกู้ยื้มเงิน) พรอ้ม

ระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2564)             ไม่มี 

วันเดอืนปีทีเ่ข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 12 พฤศจิกายน 2562 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดในปี 2564 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณก์ารทาํงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนด

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

 

 

อายุ (ปี)                                           65 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาบตัรวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปม.) 

 วทิยาลยัการทพัอากาศ 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ 

การอบรมทีเ่กี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุน่ท่ี 147/2018 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณก์ารทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง  

2562 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ, บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ  

 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ, กรรมการอิสระ,  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) 

2561 – 2562    กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) 

2559 – 2564   ท่ีปรกึษาสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บรษัิทจดทะเบียน  กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ  

 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ข. ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน  ไม่มี 

  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต่์อบริษัท 

ไม่มี 

พลอากาศเอกสุรศักดิ ์ มีมณี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับ

เงินเดือนประจาํ 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม / ใหกู้ยื้มเงิน) พรอ้ม

ระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2564)             ไม่มี 

วันเดอืนปีทีเ่ข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 15 มกราคม 2561 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดในปี 2564  12 ครัง้ จาก 12 ครัง้  
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณก์ารทาํงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนด

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

 

 

 

 

 

 

 

อายุ (ปี)                                           50 

คุณวุฒทิางการศกึษา บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติ (บรหิารการเงิน) 

 Schulich School of Business, York University Canada 

 บรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ (บรหิารการเงิน) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 วทิยาศาสตรบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

การอบรมทีเ่กี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุน่ท่ี 90/2011 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณก์ารทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง  

2562 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ 

 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2561 – 2564   อธิการบดี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 

2557 – 2562   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) 

2556 – 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการบรหิารเงินกองทนุ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บรษัิทจดทะเบียน  1. กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2. กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ 

 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ 
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
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ข. ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต่์อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับ

เงินเดือนประจาํ 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม / ใหกู้ยื้มเงิน) พรอ้ม

ระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2564)             ไม่มี 

วันเดอืนปีทีเ่ข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 15 ธนัวาคม 2554 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดในปี 2564 11 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
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ข้อบังคับของบริษัทในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผู้

ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้

ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชมุผู้

ถือหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ี

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรอืเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่

ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอ่ืนทั่ว

ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้

หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกาํหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 30. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และ

ตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะจากผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาเขา้

รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็น

อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้ง่หนงัสอื

นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานใน

ท่ีประชมุ 

ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด     

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

                      (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ี

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั              

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพ่ิมหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 

ท่ีผา่นมา 

                (2)   พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุสาํรอง 

                (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดคา่ตอบแทน 

                (5)   แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทน             

(6)   กิจการอ่ืนๆ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

46 

 

เอกสารสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

  ใหแ้สดงสาํเนารูปถ่าย เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายเุทา่นัน้ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัร

ขา้ราชการ บัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหย้ื่น

หลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 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. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชมุนัน้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ข) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจรงิท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและท่ียงัไมห่มดอายขุอง

ผูแ้ทนนิติบคุคล เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรอืหนงัสอืเดินทาง  

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุม 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  
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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

เอกสุรศักดิ์  มีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะและโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วท่ีปิดอากรแสตมป์ถกูตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มเอกสารประกอบมาท่ี                        

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

ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยใหถ้ึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565 
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ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้) ซึ่งแนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม             

ครัง้นีแ้ลว้  

 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธานท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออก 

เสยีงเพ่ือใหร้ะบบประมวลผล 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย หรอืไมท่าํเครือ่งหมายในช่องลงคะแนนเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุ 

 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. บริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือ

วา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นดว้ย  

2. ประธานฯ จะประกาศใหท่ี้ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่

ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ

เทา่ใด 
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ขั้นตอนการยืน่แบบคาํร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์             

(E-Meeting) 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะประสงคเ์ขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) สามารถดาํเนินการไดต้ามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) สามารถแจง้ความประสงค์

โดยนาํส่งเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ผ่านระบบนาํส่ง

เอกสาร (Document Registration System for E-Meeting) เ พ่ือระบุตัวตนโดยบริษัทฯ ได้กําหนดเปิดระบบ

ลงทะเบียนเพ่ือรบัคาํรอ้งขอเขา้รว่มประชมุฯ ตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2565 และจะปิดระบบลงทะเบียนเมื่อสิน้สดุการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 

2.  ผูถื้อหุน้สามารถยื่นคาํรอ้งขอเขา้ร่วมประชุม โดยเขา้ไปท่ี https://hydro.foqus.vc/registration/   หรือสแกน QR 

Code เพ่ือเขา้สูร่ะบบ ซึง่สามารถใชไ้ดท้ัง้คอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ค และโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 

 

 

 

 

 

 

3. เมื่อเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้ง

ตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั) อาทิ 

 เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์

 เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสอืเดนิทาง / เลขทะเบียนนิติบคุคล  

 อีเมลท่ีใช้สาํหรบัการรบั WebLink ในการเขา้สู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) ช่ือผูใ้ช้ 

(Username) และ รหสัผา่น (Password) สาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 หมายเลขโทรศพัท ์

 แนบเอกสารเพ่ิมเติมตามกรณี ดงันี ้

กรณีเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ / นิติบุคคล  

ที่ไม่ใช่กรรมการอสิระของบริษัทฯ  

ตามเอกสารแนบ สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 6 

และเอกสารฉบบัจรงิใหส้ง่ทางไปรษณีย ์

ตามเอกสารแนบ สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 6,9 

และเอกสารฉบบัจรงิใหส้ง่ทางไปรษณีย ์

https://hydro.foqus.vc/registration/
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4. เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 จากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือ

ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง

รายละเอียด ดงันี ้

 ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) 

 WebLink ในการเขา้สูร่ะบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 คูม่ือการใชง้านระบบ  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้สาเหต ุและสามารถยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมหรอืนาํสง่เอกสารท่ีไดร้บัการแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้

5. ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ เก็บรกัษาช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลบั               

ไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ไดร้บั

ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 กรุณาติดตอ่บรษัิทฯ โดยทนัที 

 

6. ขอใหท้่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ท่ีบริษัทฯ ไดส้ง่ใหท้่านทาง

อีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการ

ประชมุ อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชมุจะเริม่ในเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ 

 

7. สาํหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถ

ลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บั

มอบฉนัทะไมล่งคะแนนสาํหรบัวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของทา่นเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

 

8. กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ก่อนการ

ประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์               

(E-Meeting) ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะระบชุ่องทางการติดตอ่ Quidlab ไวใ้นอีเมลท่ีไดส้ง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ

รหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้า่น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 

 พลอากาศเอกสุรศักดิ ์ มีมณี 

ตาํแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ 64 ปี 

ท่ีอยู ่ 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

การมี / ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระ -ไมมี่ 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

การประชมุครัง้นี ้

-ไมมี่ 

 

 ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม 

ตาํแหน่ง - กรรมการ / กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 47 ปี 

ท่ีอยู ่ 1/123 ถ.กําแพงเพชร 6  แขวงดอน

เมือง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  

10210 

การมี / ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระ -ไมมี่ 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

การประชมุครัง้นี ้

-ไมมี่ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A.    

(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)  

(General Form)  

 ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550   

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

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

 

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ   

      I/We Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี    ถนน      ตาํบล/แขวง       

Residing at     Road      Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

Amphur/Khet    Province     Postal Code   

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไฮโดรเทค็ จาํกัด (มหาชน) 

      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                                                         เสียง 

ดงันี ้ 

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

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                                                                        เสียง 

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

 หุน้บรุมิสทิธิ                                                                 หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                                                                        เสียง 

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

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    

      Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี                            

       Name        age             years, residing at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 

Province   Postal Code                , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี                               

        Name       age             years, residing at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

Province   Postal Code     , or 

(3)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี      

      Name       age             years, residing at 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

Enclosure No. 9 
                                                                                                                                                                                                                                                 

53 

 

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 

Province   Postal Code          , or 

(4)  พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ64 ปี ท่ีอยู่  เลขท่ี 452/61 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 

  Air Chief Marshal Surasak Meemanee Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 63 years 

Residing at  No. 452/61 Rajavithi Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 , or 

 

(5)  ดร.ศิริเดช คาํสพุรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.กาํแพงเพชร 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  

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 

 ในวนัจนัทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการแพรภ่าพสญัญาผ่านระบบ Quidlab จากหอ้งประชมุบรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) อาคารทีพี แอนด ์ที เลขท่ี 

1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยการประชมุดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดจ้ดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ หรือท่ีจะ

พงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 On Monday, 25 April 2022 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 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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

 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed พยาน/Witness 

( ) 

 

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก

การลงคะแนนเสียงได ้

Remark 

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

splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

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

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

 

เขียนท่ี                                                  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาต ิ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บา้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  

Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               

Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จาํกัด (มหาชน) 

      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                              เสียง ดงันี ้ 

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

   หุน้สามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                                                    

เสียง              

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

 หุน้บรุมิสทิธิ                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั       เสียง 

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

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี      

       Name age  years, residing at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 

Province  Postal Code , or 

  (2) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี   

       Name age years, residing at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 

Province  Postal Code , or 

  (3) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี  

       Name age years, residing at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 

Province  Postal Code , or 

  

(4)  พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์  มีมณี กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ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, or 

 

  (5)  ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/123 ถ.กําแพงเพชร 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  

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 

 ในวนัจนัทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการแพรภ่าพสญัญาผ่านระบบ Quidlab จากหอ้งประชมุบรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) อาคารทีพี แอนด ์ที 

เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยการประชมุดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดจ้ดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 

หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 On Monday, 25 April 2022 at 2:00 p.m., 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 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

 

 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 

Agenda No. 1  To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 

 (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove       Abstain 

 

 วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2021 

�      (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย                �    งดออกเสียง 

   Approve                      Disapprove    Abstain 
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�    วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

      Agenda No. 3  To consider and approve the annual financial statements ending December 31, 2021 

�      (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove     Abstain 

 

�    วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ                    

ผลการดาํเนินงาน 

Agenda No. 4  To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and refrain from paying dividends for 

performance  

�      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

�    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove      Abstain 

 

�    วาระที ่5  พจิารณาอนุมตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565  

Agenda No. 5  To consider and approve the appointment of an auditor and determine the audit fee for the year 2022. 

�      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

�    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove      Abstain 

 

�    วาระที ่6  พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda No. 6  To consider electing directors to replace those who retire by rotation. 

�      (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

�    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove      Abstain 

  

�    วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

Agenda No. 7  To Consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2022. 

�      (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

�    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove      Abstain 
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�    วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นทีเ่หลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1  

   และอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพือ่ตัดหุ้น 

Agenda No. 8  To consider and approve the reduction of registered capital by reducing the capital, cutting off the remaining 

shares from the reserved exercise of HYDRO-W1, and approve the amendment of Clause 4 of the 

Memorandum of Association to comply with the reduction of registered capital to cut off the shares. 

 �     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

�    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove      Abstain 

 

�    วาระที ่9  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียน โดยการลดจาํนวนหุ้นเพือ่ล้างขาดทุนสะสม และอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือ 

บริคณหส์นธิข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน โดยการลดจาํนวนหุ้น  

Agenda No. 9  To consider and approve the reduction of registered capital by reducing the number of shares to clear 

accumulated losses and approve the amendment of the book Memorandum of Association Article 4 to 

comply with the reduction of registered capital by reducing the number of shares. 

 �     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

�    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove      Abstain 

�    วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda No. 10  To consider other matters (if any). 

 �     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

�      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

�    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove      Abstain 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง

ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุ

ประการตามท่ีเหน็สมควร 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not 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. 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ได้

กระทาํเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case the hat 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. 
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ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

ลงช่ือ/Signed พยาน/Witness 

( ) 

 

หมายเหต ุ

Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน

เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

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

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any furthagendasnda 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จาํกัด (มหาชน) 

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

 

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัจนัทรท่ี์ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.โดยการแพร่ภาพสญัญาผ่านระบบ Quidlab จากหอ้งประชุมบริษัทฯ

บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน) อาคารทีพี แอนด ์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชมุ

ดงักล่าว บริษัทฯ ไดจ้ัดขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     

 

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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร                           

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

�    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

                �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

� วาระท่ี                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

� (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร                           

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

�    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

                �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

� วาระท่ี                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

� (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร                           

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

�    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

                �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

� วาระท่ี                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

� (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร                           

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

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

                �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

                     Approve        Disapprove          Abstain 

 

 

� วาระท่ี                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

� (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร                           

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

�    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

               �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

                    Approve        Disapprove         Abstain  

 

�     วาระท่ี                                                          เรื่อง    เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

  �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

  �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

  �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

  �    เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

  �     เหน็ดว้ย �    ไม่เหน็ดว้ย  �    งดออกเสียง  

          Approve        Disapprove            Abstain 
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แบบเสนอคาํถามล่วงหน้าที่เกีย่วข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565    

 

 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….………………………….. เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บรษัิท  ไฮโดรเท็ค  จาํกดั  (มหาชน)  จาํนวน …………………………… หุน้ ท่ีอยู ่เลขท่ี ………………………………………… 

ถนน …………………………...... ตาํบล/แขวง ……………………………. อาํเภอ/เขต ……………………….……... 

จงัหวดั …………………….………. โทรศพัท ์……………………………… โทรสาร ................................................. 

E-mail (ถา้มี) …………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอคาํถามลว่งหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ดงันี ้

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

…………………………………..……………………………………………………………………..………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และยินยอม

ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

ลงลายมือช่ือ ……………………………………….. ผูถื้อหุน้ 

    ( ……………………………………… ) 

  วนัท่ี ………………………………………. 

 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้

 

1. หลกัฐานการถือหุน้  ไดแ้ก่  สาํเนาใบหุน้ที่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  หรือหนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์ หรือหลกัฐาน

อ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยฯ์  หรอืบรษัิท  ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นนิติบคุคล  ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล  และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามในแบบฟอรม์นี ้ และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา  ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ  ช่ือ  ช่ือสกุล  จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  พรอ้มทัง้

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 




