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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565
เวลาและสถานที่
ประชุม เมื ่อ วัน จัน ทร์ที ่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งประชุม ชั ้น 14 อาคารทีพ ี & ที
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราช
กาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19
บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็นระบบที่
สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุม
การประชุมจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
องค์ประชุม
ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 29 ราย
รวมทั ้ง สิ ้น 33 ราย รวมเป็น จ านวนหุ ้น ทั ้ง สิ ้น 322,578,749 หุ ้น จากจ านวนหุ ้น ทั ้ง หมดของ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ที่ออกและเรียกชาระแล้ว 623,851,008 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 51.7077 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า และ
ต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ประธานกรรมการ

2. นายบรรเจิด ทองเจริญ

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร/ กรรมการสรรหา และพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ

3. นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ

1
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 14 Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097
Registration No. 0107554000097
th

Tel:
Fax:

(662) 936-1661-2
(662) 936-1669

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายประมินทร์ พันทวีศกั ดิ์

กรรมการ

2. ศ.ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

3. ดร.ศิริเดช คาสุพรหม

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ
เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม
1. นายณัฐวัฒน์ เกตุมุนินทร์

ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้สอบบัญชีบริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

บริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

เริ่มการประชุม
นางสาวพิมภรณ์ ศรีเจริญ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือ
หุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 และได้ชี้แจงให้ทราบถึง
ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การ
นับคะแนนเสียง ดังนี้
วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่
โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่ง ตั้งคัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที
โดยให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้
เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบ
เมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนน
เสียงได้ ทาการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดส่ง เมื่อทาการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้กด
ปุ่ม ใด ๆ ที่เ มนู ลงคะแนนเสี ย ง ระบบจะเทคะแนนเสีย งไปที่เ ห็น ด้ว ยโดยอั ตโนมัติ ทั้ งนี้ สามารถ
ลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่
ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์
แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์
อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น
โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User และ Password สาหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมี
การจัดส่งแบบฟอร์มมอบอานาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้
เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคาถาม
ได้
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กาหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง
เสียง” และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการ
พิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณี
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ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการ
นับคะแนนเสียง
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็น
ฐานในการนับคะแนนเสียง
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
สาหรับคาถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม
หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น
หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ากัน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กาหนด
หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความรูป
หน้ า ต่ างแชท และท าการพิม พ์ ข้ อ ความที่ ท่า นต้ อ งการสอบถาม และกด “ส่ง ” เพื่อ ยื น ยั นการส่ ง
ข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
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หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคาถามของท่านตามลาดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบ
คาถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคาถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนาไปสอบถามภายหลังจาก
การปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่อง
ข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ
เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีที่คาถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจานวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
คาถามตามความเหมาะสม และหากมีคาถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจาก
มีเวลาที่จากัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทต่อไป
กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อ
ปฏิ บั ติ สาหรั บ การประชุ ม ตามข้ อ ก าหนดที่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ให้ ท ราบ หรื อ ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ โทรศั พ ท์
02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com
เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนน
เสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สานักทนายความเกตุมุนินทร์ จากัด
โดยที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ เกตุมุนินทร์ ทาหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ และกล่าวต้อนรับ
ผู้ถือ หุ้น และดาเนิน การประชุม ตามระเบีย บวาระการประชุม ต่า ง ๆ ที่ป รากฏในหนัง สือ เชิญ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทฯ
ได้จัดทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่
รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
322,585,799
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
322,585,799
100.0000
1. มติรั บรองในวาระนี้ ต้อ งประกอบด้ว ยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ ถือ หุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือ หุ้น เข้า ร่ว มประชุม เพิ่ม 1 ราย คิด เป็น จานวน 7,050 หุ้น รวมมีผู้ถือ หุ้น ที่เ ข้า ร่ว ม
ประชุมทั้งหมด 34 ราย

วาระที่ 2.

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564 รายละเอียด
ปรากฎตามรายงานประจาปี 2564 / One Report 2564 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์ และคาอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ” โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นาเสนอ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยนายบรรเจิด ทองเจริญ รายงานว่า
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ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยเน้นในด้านงาน
รับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ และยังมี
การพัฒนาโครงสร้างองค์กร รวมถึงบุคลากรอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน
เพื่อให้สามารถดาเนินกิจการได้อย่างครบถ้วนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน โดยในส่วนของรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2564 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี
2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานประจาปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสาคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
1. รายได้รวมของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากสองช่องทาง ได้แก่ การก่อสร้างและการให้บริการ โดยในปี 2564
บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้าง จานวน 262.40 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ จานวน 8.09 ล้าน
บาท ส่งผลให้มีรายได้รวม จานวน 270.49 ล้านบาท
2. กาไรสุทธิของบริษัทฯ
ในปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้น จานวน 23.94 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าในปี 2563 ที่มีกาไรขั้นต้น
จานวน 3.90 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 19.98 ล้านบาท ซึ่งถือว่าผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ดีขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 จานวน 74.27 ล้านบาท
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับจานวน 2.77 เท่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มี
การเพิ่มทุนและมีการจ่ายชาระหนี้สินของบริษัทฯ อีกทั้ง หนี้สิ้นรวมของบริษัทฯ มีการลดลง จานวน 337.80
ล้านบาท จากปี 2563 จานวน 424.21 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดี
ขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 จานวน 125.51 เท่า
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
ที่ประชุมรับทราบ
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หมายเหตุ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่ อให้
เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทางบการเงินประจาปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
โดยในส่วนของงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประธานฯ ได้มอบหมายให้
นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
เป็นผู้นาเสนองบการเงินประจาปีสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียด
ปรากฏตามสาเนารายงานประจาปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสาคัญ
สามารถสรุปได้ดังนี้
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ตามที่ได้กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1 ซึ่งได้อธิบายถึงความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับผลของคดีที่บริษัทฯ ได้
ฟ้องร้องคู่สัญญาต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้จ่ายชาระค่างวดงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งคู่สัญญาดังกล่าว
ได้ยื่นคาให้การและฟ้องแย้งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษา และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
รายการ

2564

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

2563
459.64
337.80
121.84
262.40
8.09
23.94
(19.98)
(0.01)

427.59
424.21
3.38
154.34
2.51
3.90
(74.27)
(0.08)
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
อนุมัติงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
วาระที่ 4.

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
322,585,799
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
322,585,799
100.0000
มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการไม่จัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิภายหลังการ
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุน
สารองสาหรับการชาระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
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สภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯในอนาคต โดยให้อานาจคณะกรรมการของ
บริษัทเป็นผู้พิจารณา
อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจานวน 19,984,900.06 บาท ทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็นทุน
สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
อนุ มั ติ การไม่ จั ดสรรก าไรสุ ทธิ เพื่ อเป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนินงาน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
322,585,799
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
322,585,799
100.0000
มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ในปีที่
ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมใน
การท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ จึ ง ได้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2565 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
1.
2.
3.
4

นายอาพล จานงค์วัฒน์
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล
นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่
สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบ
บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณ สมบัติถูกต้อ งตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000
บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้
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ค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี 2565

รอบปีบัญชี 2564

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย*
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม

950,000
489,000
จ่ายตามจริง
1,439,000

950,000
513,000
จ่ายตามจริง
1,463,000

หมายเหตุ *ในรอบปี 2564 บริษัทฯ ได้ดาเนินขายหุ้นในส่วนบริษัท เอสยูทีไฮโดร จากัด ทั้งหมดจึงส่งผลให้จานวน
บริษัทย่อยลดลง และส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปีนี้ที่เสนอลดลง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอาพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
และ/หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรื อ นางสาวกัญญนันท์
ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 แห่งบริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และ
กาหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
มติที่ประชุม

หมายเหตุ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
322,585,799
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
322,585,799
100.0000
มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธี
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ” ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์
กรรมการ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. ศาสตราจารย์ ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ได้ในช่วง
ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้
และประธานฯ ได้ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว
ออกจากการประชุม เพื่อแสดงความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่
ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2565 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบั ญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้ น จึงขอเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจ ารณาเสนอชื่ อบุค คลทั้ง 3 ท่า นต่ อที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่ อ
พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ความเห็นคณะกรรมการ
บุ ค คลทั้ ง 3 ท่ า นที่ ไ ด้ รั บ เสนอชื่ อ เพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ฯ ในครั้ ง นี้ ได้ ผ่ า น
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้
เสีย) ได้พิจารณาและเห็ นพ้องกั บคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า บุคคลทั้ง 3 ท่า น
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แม้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.กาพล ปัญญา
โกเมศ จะดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 10 ปี ต่อเนื่องกัน (โดยหากได้รับการเลือกตั้ง
กลับเข้าดารงตาแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 13
ปี ) แต่ด้วยความรู้และประสบการณ์ ของบุคคลทั้ง 3 ท่านในระหว่างการดารงตาแหน่ง อีกทั้งท่า นได้อุทิศ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด
ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เลือกตั้ งบุคคลทั้ง 3 ท่าน
ได้แก่ นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์ , พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี และศาสตราจารย์ ดร.กาพล ปัญญา
โกเมศ ที่ครบกาหนดออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ เ ลือ กตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยมีร ายละเอีย ดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
6.1 นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์
มีผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
308,885,799
95.7531
13,700,000
4.2469
0
0.0000
0
0.0000
322,585,799
100.0000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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6.2 พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
มีผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
322,585,799
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
322,585,799
100.0000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

6.3 ศาสตราจารย์ ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ
มีผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
322,585,799
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
322,585,799
100.0000
มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 บริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์ และ
ขั้นตอนในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาปีทุกปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ อ
พิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี มู ลค่ า ตลาด (Market
Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ
บริ ษั ท ฯ ดั ง นั้ น จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผุ้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ปี 2565
(เสนอครั้งนี้)

ปี 2564

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/ท่าน/เดือน

20,000 บาท/ท่าน/เดือน

กรรมการบริษัท
15,000 บาท/ท่าน/เดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทน

15,000บาท/ท่าน/เดือน

1. รายเดือน
ประธานกรรมการ และ กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท

10,000 บาท/ครั้ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7,500 บาท/ครั้ง

7,500 บาท/ครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7,500 บาท/ครั้ง

7,500 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส

พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหารเท่านั้น

พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่
ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น

4. สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ได้
ไม่ได้รับเงินเดือน 5,000 บาท /
รับเงินเดือน 5,000 บาท / เดือน
เดือน (เริม่ มิถุนายน 2564)

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้
พิจารณากลั่นกรองโดยคานึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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มีผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

วาระที่ 8.

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
308,885,799
95.7531
ไม่เห็นด้วย
13,700,000
4.2469
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
322,585,799
100.0000
มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ
HYDRO-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนเพื่อตัดหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการ
ใช้สิทธิของ HYDRO-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนเพื่อตัดหุ้น
การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 50,435,873 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
674,286,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,851,008 บาท โดยการตัด หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
จาหน่ายจานวน 50,435,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของ HYDROW1 ซึ่งครบกาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 623,851,008.00 บาท

(หกร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
แปดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น

(หกร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
แปดหุ้น)

623,851,008

หุ้น
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มูลค่าหุ้นละ

1

บาท

(หนึ่งบาท)

623,851,008

หุ้น

0

หุ้น

(หกร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
แปดหุ้น)
(ศูนย์หุ้น)”

โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้มีอานาจพิจารณา ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการ
รองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 ของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่น
คาขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็น
และเกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุน
ตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้น
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 8
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1
และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ
HYDRO-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อ
ตัดหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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มีผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

วาระที่ 9.

จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
322,585,799
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
322,585,799
100.0000
มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจานวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจานวนหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว โดยการลดจานวนหุ้นเพื่อล้าง
ขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาระแล้ว โดยการลดจานวนหุ้น
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัทฯ จานวน 311,925,504 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

จานวนเดิม

จานวนที่ลดทุน

จานวนภายหลัง
การลดทุน

จานวนทุ น จดทะเบี ย นและ 623,851,008 บาท 311,925,504 บาท
ทุนชาระแล้ว

311,925,504 บาท

จานวนหุ้น

311,925,504 หุ้น

623,851,008 หุ้น

311,925,504 หุ้น

โดยการลดจานวนหุ้น 311,925,504 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดั งกล่าว ให้เป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญหลังลดทุน (2:1)
เพื่อล้างการขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ทั้งนี้ จานวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถคานวณได้ดังต่อไปนี้

จานวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุน = จานวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนลดทุน
2
ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคานวณ ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งทั้งหมด เว้นแต่จานวนหุ้นหลังปัด
เศษหุ้นนั้นต่ากว่าจานวน 311,925,504 หุ้น ให้นาเศษหุ้นดังกล่าวมารวมให้แก่บุคคลซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้
เป็นผู้รับเศษหุ้น (Balancer) โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้ง Balancer
และแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ในกรณีการคืนค่าเศษหุ้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ประเทศไทย (จากัด) (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) เป็นผู้ดาเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุ้นเดิม
ที่ถูกปัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง
7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับ
เงินสด (ด้วยวิธีการโอนเงิน) ชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สานักงานของบริษัทฯ ณ อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 14
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน 1
เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ มีผล โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากบริษัทฯ
ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับ
เงินสดชดเชย ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสด
ชดเชย
การลดทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจานวนหุ้นข้างต้น ไม่ได้ลดทุนลง
ไปให้ต่ากว่าจานวน ¼ ของทุนทั้งหมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และลดทุนชาระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดาเนินการส่ง
หนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
โดยก าหนดเวลาให้ ส่งค าคั ด ค้า นภายใน 2 เดือ น นั บแต่วั น ที่ได้รั บ หนั งสื อ แจ้ งมติ นั้น และบริษั ท ฯ จะ
ดาเนินการโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกาหนดเวลา 14 วัน ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
วันขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
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กรณีการลดทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
รายละเอียด

ก่อนลดทุน

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว (บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (บาท)
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น (บาท)
สารองตามกฎหมาย (บาท)
กาไร (ขาดทุนสะสม) (บาท)
กาไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)

หลังลดทุน

623,851,008.00 311,925,504.00
(458,221,595.50) (146,296,091.50)
7,077,175.19
7,077,175.19
172,706,587.69 172,706,587.69

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว จานวน 311,925,504.00 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น
ห้าพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น
311,925,504 หุ้น (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น
ห้าพันห้าร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
311,925,504 หุ้น (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น
ห้าพันห้าร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)”
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การมอบ อานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้มีอานาจพิจารณา แต่งตั้ง และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคาขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง

21
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 14 Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Chatuchak,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097
Registration No. 0107554000097
th

Tel:
Fax:

(662) 936-1661-2
(662) 936-1669

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลด
จานวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน โดยการลดจานวนหุ้น
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 9
ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจึงต้องขออนุมัติลด
ทุนจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนไปแล้วในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวจารุมาศ อนุชชาลาคม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่า ยบัญชี
และการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมทางบัญชีที่ค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงยังมีแผนเพื่อลด
ขาดทุนสะสมเพิ่มเติม พร้อมกับกาหนดแผนการดาเนินงานในระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อให้บริษัทฯ ไม่ติด
เครื่องหมาย C
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจานวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจานวนหุ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจานวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไข
หนั ง สื อ บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลดทุ น จดทะเบี ย น โดยการลดจ านวนหุ้ น โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง) ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
308,885,799
95.7531
ไม่เห็นด้วย
13,700,000
4.2469
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
322,585,799
100.0000
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

วาระที่ 10.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เป็น
การล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 30 ธันวาคม 2564 และได้เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมในครั้งนี้
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 10
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการ
ประชุมในเวลา 15.47 น.

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

(นายบรรเจิด ทองเจริญ)
กรรมการ

(นายสมชาญ ปัญจะลักษณ์)
กรรมการ
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