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เลขที่ 055/0762
31 กรกฎาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รักษาการเลขานุการบริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจลงนาม (แก้ไข)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่ งมีมติดงั นี้
1. รับทราบการลาออกของกรรมการ ดังนี้
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา แจ้งลาออกจากตาแหน่ งกรรมการ เนื่ องจากมีภารกิ จอื่น โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนั ที่
1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
2. อนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่ ง ดังนี้
แต่งตั้งนายศรัญ ญาณโสภนานันท์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทนนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่
1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
3. อนุมตั แิ ต่ งตั้งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ดังนี้
แต่งตั้งนายศรัญ ญาณโสภนานันท์ เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
4. อนุมตั แิ ต่ งตั้งรักษาการรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ดังนี้
แต่ งตั้งนายศรั ญ ญาณโสภนานันท์ เข้าดารงตาแหน่ งรั กษาการรองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ฝ่ ายบัญชี และ
การเงิน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
5. อนุมตั แิ ต่ งตั้งรักษาการเลขานุการบริษทั ดังนี้
แต่งตั้งนายศรัญ ญาณโสภนานันท์ เข้าดารงตาแหน่งรักษาการเลขานุการบริ ษทั แทนนางสาวนันทนัช สู งสว่าง
ซึ่ งได้ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป
6. อนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่ อของบริษทั โดยให้ มผี ลตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562
เป็ นต้ นไป
จากเดิม
นายสุ รเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ หรื อ นายสลิบ สู งสว่าง หรื อ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการสองในสามคนนี้ลง
ลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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เปลีย่ นเป็ น
นายสุ รเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ หรื อ นายสลิบ สู งสว่าง หรื อ นายศรัญ ญาณโสภนานันท์ กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
-ลงนาม(นายสลิบ สู งสว่ าง )
ผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ
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