
  

 

 

 

 

1 
 

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

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)  
 

  25 เมษายน 2561 

เร่ือง เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่

เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ (บญัชี 1) 
2. สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่

เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ (บญัชี 2) 
3. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั 

(มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
5. สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมแ่ละให้สทิธิแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรร

หลกัทรัพย์ 
7. ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
8. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน  
10. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
11. รายช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
12. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จ าก ัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น  
ค รั ง้ที ่ 1/2561 ในวันที่  10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้  25 อาคาร  ทีพี  แอนด์  ที  เลขที่  1  
ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี ้

ทัง้นี ้เนื่องจากเร่ืองที่จะพิจารณาในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกนั ดงันัน้ หากวาระใด
วาระหนึ่งไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านีเ้ป็นอนั
ยกเลกิไป และจะไมพ่ิจารณาในวาระตอ่ ๆ ไปอีก 
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วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดตามแผนการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ได้มี
มติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดตาม
แผนการโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ กับ บริษัทจ ากัดที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ ช่ือ บริษัท 
เอสยทูี โฮลดิง้ จ ากดั (“SUTGH”) ซึ่งคาดวา่จะจดัตัง้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 30 เมษายน 
2561 โดยจะมีผู้ ถือหุ้น จ านวน 3 ราย ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์  
พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภตูิวตัร ซึง่เป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) 
(“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH”) ซึ่งจะถือหุ้นใน SUTGH จ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTGH 
โดย ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะถือหุ้น ใน บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั (“SUTG”) 
จ านวน 132,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ที่ประกอบธุรกิจให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลกัษณะของผู้ รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา 
และการให้ค าปรึกษาโครงการจัดการขยะเชิงวิศวกรรม (“แผนการโอนกิจการ
ทัง้หมด”) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและ
หนีส้ินทัง้ปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพนัต่าง ๆ 
และความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วนัโอนกิจการ ซึ่งได้แก่หุ้นทัง้หมดใน 
SUTG ที่ ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะถือ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ถือหุ้นโดย SUTGH หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด”) 

เนื่องจาก SUTGH เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ที่จะไมม่ีหนีส้นิใด ๆ ที่มีนยัส าคญั และมีเพียงเงินลงทนุใน SUTG ที่สดัสว่น
ร้อยละ 66.00 ณ วนัโอนกิจการ ดงันัน้ มลูคา่ยตุิธรรมของ SUTGH นัน้สามารถประเมนิ
ได้จากมูลค่ายุติธรรมของ SUTG ที่สัดส่วนร้อยละ 66.00 โดยมูลค่ายุติธรรม (Fair 
Value) ของ SUTGH ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่  
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) มีมลูคา่เทา่กบั 460,000,000 บาท 

อนึง่ เมื่อเปรียบเทียบมลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value) ของ SUTGH และบริษัทฯ ซึง่ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรก าหนดให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดโดย 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ 
SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุ้นกู้ แปลงสภาพ”) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 
บาท ให้แก่  SUTGH (รายละเอียดของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ปรากฏตาม 
สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่
และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5)) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพ”) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH แทนการช าระด้วย
เงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท (ธุรกรรม 
การจัดสรรหุ้ นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพ รวมเรียกว่า “ธุรกรรม 

การจัดสรรหลักทรัพย์”) (ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรร
หลกัทรัพย์ รวมเรียกวา่ “ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์”) 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะเกิดขึน้
ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อน ตามที่ระบุไว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด ระหว่างบริษัทฯ 
และ SUTGH (“สัญญาโอนกิจการทัง้หมด”) รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยในเบือ้งต้นคาดว่า 
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลง
ร่วมกนั โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ 
SUTG และไม่พบผลกระทบในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด
อย่างมีนยัส าคญั และ ณ วนัโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ 
เกิดขึน้หรือถูกท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตุอนัควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ SUTG 
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(2) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด
และจัดสรรหลกัทรัพย์ รวมทัง้อนมุตัิเร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวข้อง
กับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพและให้สิทธิแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รวมถึง 
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้ แปลงสภาพ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด 
ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก SUTGH 
และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลง
กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ จากเดิม คือ นายสุรเชษฐ์ 
ชัยปัทมานนท์ และนายสลิบ สูงสว่าง ลงนามร่วมกันพร้อมทัง้ประทับตรา
ส าคัญของบริษัทฯ เป็น นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง  
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา สองในสามท่านลงนามร่วมกันพร้อมทัง้ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัทฯ 

(5) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) อนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพ และหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(7) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติ
อ นุ มัติ ก า ร โ อน กิ จ ก า รทั ง้ หมด ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ  ร ว มถึ ง ก า ร เ ข้ าท า 
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
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ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์เสร็จสมบรูณ์ภายใน
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั 

(8) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติ
อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG 
ตามที่ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG 
จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของ SUTG รวมทัง้อ านาจการลงนามผกูพนั SUTG 
จะต้องเป็นการลงนามร่วมกนักบักรรมการท่ีเสนอช่ือจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติ
อนุมัติการเลิกบริษัท การแต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน  
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการมีมติให้การมอบอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือ 
ผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร เ ป็นผู้ มีอ านาจในลงนามใน  
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด และ เป็นผู้ แทนคณะกรรมการบริษัทในการเจรจาต่อรอง
เง่ือนไขในสญัญาดงักลา่วเพิ่มเติมหากเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น 
แล้วแตส่มควร 

ล าดับขัน้ตอนการด าเนินการของธุรกรรมการรับโอนกจิการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 3 เมษายน 2561 

2 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 

18 เมษายน 2561 

3 จดัตัง้ SUTGH  คาดวา่ภายใน 30 เมษายน 2561 

4 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 10 พฤษภาคม 2561 

5 
ขออนมุตัิ ส านกังาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุ้นและหุ้น
กู้แปลงสภาพแก่บคุคลในวงจ ากดั 

11 พฤษภาคม 2561 
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ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

6 
ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุ้น
และหุ้นกู้แปลงสภาพแก่บคุคลในวงจ ากดั 

คาดวา่ภายใน 5 วนัภายหลงัการยื่นค าขอ
อนมุตัิ  

7 ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์1/ 

คาดวา่ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 
แตท่ัง้นี ้การเสนอขายหลกัทรัพย์ต้อง
ด าเนินการภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัที่ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 

8 จดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมี

มติ 

9 SUTGH ด าเนินการเลกิกิจการ และช าระบญัชีแล้วเสร็จ คาดวา่ภายใน 31 ธนัวาคม 2561 

 

หมายเหตุ: 1/หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทฯ ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH 
หรือบคุคลอื่นใดก็ตามซึ่งได้รับหุ้นดงักลา่วไปภายหลงัจากการเลิกบริษัทและช าระบญัชีของ SUTGH เสร็จสมบรูณ์ 
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (Silent Period) นอกจากนี ้หากภายหลงัครบ
ก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้ นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามใช้ 
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อน
วนัที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าว 
บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้ นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) 

ภายหลงัจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ส าเร็จ รวมถึงที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิ  
การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ และ ส านักงาน 
ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH และช าระ
ค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
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บริษัทฯ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH โดยใน
เบือ้งต้นคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์จะแล้วเสร็จ
ภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เก่ียวกบัการโอนกิจการ
ทัง้หมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบั
การโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี ้ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ ช าระบัญชีของ 
SUTGH จึงต้องโอนทรัพย์สินทัง้หมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ SUTGH ซึ่งรวมถึง 
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ได้มาจากธุรกรรมการจัดสรร
หลกัทรัพย์เพื่อเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของ SUTGH ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่พื่อให้การช าระบญัชี
เสร็จสิน้ 

ในการนี ้รายละเอียดการโอนหุ้นสามัญและหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระบญัชีของ SUTGH มีดงันี ้ 

(1) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 175,796 ,000 หุ้น 
โดยคิดเป็นร้อยละ 22.40 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ 
จ านวน 238,902 หน่วย โดยสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ นัน้ขึน้อยู่กบัการใช้สิทธิ
แปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 19,203,000 หุ้น 
โดยคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของหุ้ นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ 
จ านวน 26,096 หน่วย โดยสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นัน้ขึน้อยู่กับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) นางสาวนิตยา ภูติวตัร จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 1,000 หุ้น โดยคิด
เป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงั
การจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แตก่่อนมีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้
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แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 2 หนว่ย 
โดยสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ นัน้ขึน้อยู่กบัการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไข
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

อนึ่ง การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วถือเป็นรายการซือ้หรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมี
หน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการรับโอนกิจการทัง้หมด โดย
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี ้การรับโอนกิจการทัง้หมดมีลกัษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดงักล่าวด้วยวิธีการค านวณขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วนัน้ เป็นมลูคา่สงูสดุ โดยมี
มูลค่าเท่ากับร้อยละ 90.9 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ประเภทท่ี 1 (มลูคา่เทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100) ดงันัน้ บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่ง
ก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักลา่วของบริษัทฯ 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้าย
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง รวมถึง 
การให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้ น  
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ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษา 
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าท ารายการได้มาซึง่
สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าท ารายการ
ดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าไม่ 
น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้น
ที่มีสว่นได้เสีย โดยต้องระบช่ืุอและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่ไมม่ีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนนไว้ในหนงัสอืนดัประชมุด้วย 

นอกจากนี ้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่วเข้าขา่ยเป็น
รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2551 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ 
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากภายหลงั
การเข้าท าธุรกรรมกรรมการจัดสรรหุ้ นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพกับ 
SUTGH และการด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 
24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียน
เพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้
จ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 265,000 หนว่ย ซึง่คิดเป็นร้อยละ 
19.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียน
เพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้  
แปลงสภาพทัง้จ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล จ านวน 1 ท่าน ได้แก่  
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จากกรรมการทัง้หมด
จ านวน 7 ทา่น และมีสทิธิเสนอช่ือบคุคล จ านวน 1 ทา่น เพื่อด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหาร
ของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ โดยขนาดรายการนีม้มีลูคา่
รายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ 
ซึ่งสงูกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
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ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยการเปิดเผย
สารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการตา่ง ๆ  
รวมถึง 

(1) การด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือ  
นัดประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับ
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมถึง 
การให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่บริษัทฯ ได้
แต่งตัง้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อท าหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในการนี ้บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัอื่นใดกบับุคคลที่เก่ียวโยงเดียวกนั 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวนัที่มี
การตกลงเข้าท ารายการนี ้

ทัง้นี ้รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันปรากฏตาม
สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และ 
การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด
และจดัสรรหลกัทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการซือ้และรับโอน
กิจการทัง้หมดตามแผนการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่ว
ข้างต้น และพิจารณาอนุมัติให้มอบอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือ 
ผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในลงนามในสญัญาโอน
กิจการทัง้หมด และเป็นผู้ แทนคณะกรรมการบริษัทในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใน
สญัญาดงักล่าวเพิ่มเติมหากเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น แล้วแต่
สมควร 
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ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ
ในครัง้นีเ้พิ่มเติมในสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่
สินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันเก่ียวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน
เสยีงของผู้มีสว่นได้เสยี 

 ทัง้นี ้จากรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเ ข้าร่วมประชุม (Record Date) ผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ 
ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
380,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ได้
มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ จ านวน 380,314,690 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
380,314,690 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท และ  

(2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 185,314,690 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขาย
จ านวน 265,000,000 บาท ที่เสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) (รายละเอียดของหุ้ นกู้ แปลงสภาพปรากฏตาม 
สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่
และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
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เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ SUTGH ซึ่ง 
ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้ 3 รายนัน้ เป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) 
โดย ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะน าหุ้นทัง้หมดใน SUTG ที่ SUTGH จะถือจ านวน 
132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.00 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG มาช าระเป็นค่าหุ้นสามญั 
เพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ SUTGH ได้รับจดัสรร แทนการช าระด้วย
เงินสด (Payment in Kind) 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้ แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุน หากการไม่
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นสามารถฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นัน้ เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ
นัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทัง้นี  ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการการเพิ่มทนุ การเสนอขาย และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญั 
เพิ่มทุนและหุ้ นกู้ แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ 
บคุคลในวงจ ากดั ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น 
บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ . 2535 (และที่ ไ ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 970,283,450 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่น
สามพนัสีร้่อยห้าสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 970,283,450 หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่น
สามพนัสีร้่อยห้าสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  : 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น :   

 หุ้นสามญั : 970,283,450 หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่น
สามพนัสีร้่อยห้าสบิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมม่ี- - 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข 
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ได้
มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) 

การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ตาม 
การอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระที่ 2 ข้างต้น ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
มีรายละเอียดดงันี ้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 
บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ มีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน และ  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้ นละ1 บาท เพื่ อ รอง รับการใ ช้สิท ธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้  
แปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขาย จ านวน 265,000,000 บาท  
ที่ราคา 1,000 บาทตอ่หนว่ย เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บคุคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ง เ ป็นการเสนอขายแบบที่ 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้
แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพไว้ชัดเจน โดยราคาแปลงสภาพ
ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพเทา่กบั 1.43 บาท 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ 
หุ้ นทัง้หมดใน SUTG ณ วันโอนกิจการที่  SUTGH จะถือจ านวน 132,000 หุ้ น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in 
Kind) ตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด 



  

 

 

 

 

15 
 

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

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)  
 

ในส่วนที่เป็นการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ของข้อ (1) นัน้ เป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนด
ราคาเสนอขายไว้ชดัเจน ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่า
กว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 
และต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้ นจ านวนรวมกันตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคา
ดงักลา่ว นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ด้วย 

ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ SUTGH ค านวณจาก
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 
14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ
บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 
2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

ในการนี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัต ่ากวา่ร้อยละ 
90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามซึ่ง
ได้ รับหุ้ นดังกล่าวไปภายหลังจากการเลิกบริษัทและช าระบัญชีของ SUTGH  
เสร็จสมบรูณ์ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ี
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) 
โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือ
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บคุคลอื่นใดก็ตามซึง่ได้รับหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้น
ที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน
สว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และ
ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในสว่นท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการ
ทัง้หมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลกิบริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบั
การโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบญัชีของ 
SUTGH จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent 
Period) ที่เหลอือยูต่ามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ทัง้นี  ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของ 
การเสนอขายและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ซึ่งเป็น 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคา
เสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ 
ราคาตลาด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาด
ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

 ในส่วนที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท 
เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ราคา 
1,000 บาทต่อหน่วย ของข้อ (2) นัน้ เป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมี 
การก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชดัเจน 
โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรอง รับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ใน 
ราคาแปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาท ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี
จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
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90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคา 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 
14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น 

อย่างไรก็ดี หากภายหลังครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้ นกู้  
แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตามใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 
ก่ อนวันที่ ใ ช้สิท ธิแปลงสภาพเ ป็นหุ้ นสามัญของบ ริ ษัทฯ  ในวันที่ มีการใ ช้ 
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH หรือบคุคลอื่นใดที่ใช้สทิธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดย
ภายหลังจากวันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเร่ิมท าการซือ้ ขายใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคล
อื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้าม
ขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน
สว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และ
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ราคาเสนอขายค านวณจากราคาเสนอขายหุ้ นกู้  
แปลงสภาพหารด้วยอัตราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึน้อยู่กับการปรับ 
สิทธิแปลงสภาพในเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของ  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในสว่นท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการ
ทัง้หมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลกิบริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบั
การโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบญัชีของ 
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SUTGH จึงต้องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ดงันัน้ 
ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถกูห้ามมิให้ขายหุ้นสามญัรองรับการแปลงสภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพซึง่ตนได้ใช้สทิธิแปลงสภาพ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) 
ที่เหลอือยูต่ามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ทัง้นี ้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจัดสรร 
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 
ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 
และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลัง 
การจดทะเบียนเพิ่ มทุนช า ระแ ล้วของบ ริ ษัทฯ  บนสมมุติ ฐานว่ามีการใ ช้ 
สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

ในการนี ้รายละเอียดการโอนหุ้นสามญัและหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระบญัชีของ SUTGH มีดงันี ้

(1) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 175,796,000 
หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.40 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมี  
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน)  และจะได้รับหุ้ นกู้  
แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 238,902 หน่วย โดยสดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ นัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 19,203,000 
หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมี  
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน)  และจะได้รับหุ้ นกู้  
แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 26,096 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ นัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) นางสาวนิตยา ภตูิวตัร จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 1,000 หุ้น โดย
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้ นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
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(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่ มทุนช าระแ ล้วของบ ริษัทฯ  แต่ก่อนมี 
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน)  และจะได้รับหุ้ นกู้  
แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 2 หนว่ย โดยสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ นัน้
ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทัง้นี ้นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวตัร  
มีลกัษณะความสมัพนัธ์ หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการร่วมกบับคุคลอื่น (Acting 
in Concert) และมีเจตนาที่จะใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการ
ของ SUTGH ไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อควบคมุกิจการของ SUTGH ร่วมกนั (Concert 
Party) อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ที่ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์ทัง้ 3 ท่านนัน้ 
ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ  

ในการนี ้การโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระ
บัญชีของ SUTGH จะไม่ท าให้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้ 3 รายเป็นผู้ที่กระท าการร่วมกนั
และมีอ านาจควบคุมในกิจการของ SUTGH ก่อนที่จะมีการโอนกิจการทัง้หมดของ 
SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นทัง้ 3 รายจะเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ในสดัสว่นการถือ
หุ้นรวมทัง้สิน้ ร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) เช่นเดียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นเดิมที่ SUTGH ถืออยู่
ในบริษัทฯ ก่อนมีการโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTH ในขัน้ตอนการ
ช าระบญัชีของ SUTGH 

ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดปรากฏตามสารสนเทศของ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์และการเข้าท ารายการที่
เ ก่ียวโยงกันเก่ียวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรร
หลกัทรัพย์ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1 และ 2) รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และ
รายละเอียดของหุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

อนึ่ง ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจัดสรร 
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 
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ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 
และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้
จ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศุภฤกษ์  
ณ สงขลา เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน 
และมีสิทธิเสนอช่ือบคุคล จ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
ดงันัน้ การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้า
ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้รายละเอียดการเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัเก่ียวกับการเข้าท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) 
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โครงสร้างการถอืหุ้นก่อนและหลังการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้น 

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ 
ก่อนการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้น 

(ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561) 

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ 
ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้น 

ล าดับ ชื่อ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ ล าดับ ชื่อ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละ 

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 14.32 1 นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 175,796,000 22.40 

2 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 9.32 2 นายอินธิเดชน์ พลอินทร์  19,203,000 2.45 

3 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 9.10 3 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 

4 นายสลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 8.48 4 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 7.01 

5 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 4.57 5 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 

6 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 3.22 6 นายสลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 6.37 

7 นางศลัยา จารุจินดา 15,461,637 2.62 7 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 

8 นางสาวธิตมิา ตัง้อร่ามวงศ์ 13,021,600 2.21 8 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 

9 นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 9,975,940 1.69 9 นางศลัยา จารุจินดา 15,461,637 1.97 

10 นายณฏัฐวฒัน์ วฒุ ิ 9,768,556 1.66 10 นางสาวธิตมิา ตัง้อร่ามวงศ์ 13,021,600 1.66 

11 นายเชน ฦาไชย 8,795,015 1.49 11 นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 9,975,940 1.27 

12 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 243,787,258 41.32 12 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 262,350,829 33.42 
รวม   589,968,760 100 รวม   784,968,760 100 
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4.2 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 
2561 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 265,000,000 บาท 
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติก าหนดราคา
เสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่
จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ชัดเจน 
โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย และราคาแปลง
สภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้ แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท ซึ่งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้และ 
รับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ แทนการช าระด้วยเงินสด 
(Payment in Kind) ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ  
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัท
มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุมตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหว่างวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัที่ 
2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ ของหุ้นกู้
แปลงสภาพ รวมถึงราคาแปลงสภาพอตัราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
และวนัสิน้สดุของการใช้สิทธิ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

ในการนี ้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH 
ดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งของการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
SUTGH ให้แก่บริษัทฯ แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) นอกเหนือ 
จากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรร
ในคราวเดียวให้แก่ SUTGH 
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 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง 
หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพตามความเหมาะสม  
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อก าหนดและเ ง่ือนไขของหุ้ นกู้  
แปลงสภาพ วนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับ
การแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การค านวณ
และวิธีการช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ  
การไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ 
ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิแปลงสภาพ โดยที่การก าหนด หรือการแก้ไข คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารดงักล่าว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมตัิจาก 
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในเร่ืองอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ และ
อัตราการแปลงสภาพ ตามที่ ได้ระบุไว้ในสรุปสาระส าคัญของ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ 

(2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย 
การเปิดเผยข้อมูล ค าขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค าขอ
อนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสาร
ต่าง ๆ ดงักลา่วเพื่อขออนญุาต รวมทัง้เอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้อง
อื่น ๆ การด าเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระท าอื่นใดต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
การน าหุ้ นกู้ แปลงสภาพและ/หรือหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ 



  

 

 

 

 

24 
 

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

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)  
 

สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อด าเนินการ
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้
ส าเร็จลลุว่ง 

โครงสร้างการถอืหุ้นก่อนและหลังการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ  
(บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ 
ก่อนการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้น 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ 
ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ล าดับ ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ ล าดับ ช่ือ 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละ 

1 นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 175,796,000 22.40 1 นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 263,714,722 27.18 
2 นายอินธิเดชน์ พลอินทร์  19,203,000 2.45 2 นายอินธิเดชน์ พลอินทร์  27,370,313 2.82 

3 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 3 
บคุลลอ่ืนซึง่ต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีความ
เก่ียวข้องของ SUTGH และ ผู้ ถือ
หุ้นของ SUTGH  

89,228,655 9.20 

4 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 7.01 4 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 8.71 
5 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 5 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 5.67 
6 นายสลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 6.37 6 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 5.53 
7 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 7 นายสลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 5.15 
8 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 8 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 2.78 
9 นางศลัยา จารุจินดา 15,461,637 1.97 9 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 1.96 
10 นางสาวธิติมา ตัง้อร่ามวงศ์ 13,021,600 1.66 10 นางศลัยา จารุจินดา 15,461,637 1.59 
11 นายไพบลูย์ เสรีววิฒันา 9,975,940 1.27 11 นางสาวธิติมา ตัง้อร่ามวงศ์ 13,021,600 1.34 
12 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 262,351,829 33.42 12 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 272,328,739 28.07 

Total   784,968,760 100 Total   970,283,450 100 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ  (1) การจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และ (2) การออก
และเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ระบุ
ข้างต้น และพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร  หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีอ านาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบขุ้างต้น ทัง้นี ้
โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเสนอขาย 
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หุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพ ในสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกันตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่ว 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 
ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการของ
บริษัทฯ เพิ่มเติมจ านวน 1 ท่าน จากเดิม 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน ได้แก่ นายศภุฤกษ์  
ณ สงขลา ซึ ่งเป็นผู้แทนของ SUTGH (ประวตัิและประสบการณ์การท างานของ
บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 

โดยภายหลงัการด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด กรรมการของบริษัทฯ 
จะมีดงันี ้

(1) นายสลิบ สงูสว่าง 

(2) พล.อ.อ. ชยันนัท์ ธรรมสจุริต 

(3) นายอนนัต์ เกตุพิทยา 

(4) นายก าพล ปัญญาโกเมศ 

(5) นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 

(6) พล.อ.อ. สรุศกัดิ์ มีมณี 

(7) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ 
นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา เป็นกรรมการของบริษัทฯ  
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การลงมติ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 
ได้ม ีมต ิให้น า เสนอให้ที ่ประช ุมผู้ถ ือหุ้นพ ิจารณาอนมุตั ิการแก้ ไข เพิ ่ม เต ิม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จากเดิมจ านวน 68 ข้อ 
เป็น 72 ดงันี ้

(1) แก้ไข 

ข้อ 27 จากเดิม  “ประกอบกิจการน าเที ่ยว รวมทัง้ธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกบั 
การน าเที่ยวทกุชนิด”  

เป็น “ประกอบกิจการประปา เพื ่อการผลิตน า้ประปาและ 
การจ าหน่ายน า้ประปา” 

ข้อ 50 จากเดิม “ประกอบกิจการรับจ านองทรัพย์ส ินเพื ่อเป็นประกนั 
การขายสินค้าเงินเชื่อ เกี ่ยวกบัวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 
ต่าง ๆ” 

เป็น “ประกอบกิจการรับจ านองทรัพย์ส ินเพื ่อเป็นประกนั 
การขายสินค้าเงินเชื่อ  เกี ่ยวกบัวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 
ต่าง ๆ โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และ
ใช้ประโยชน์จากเงินนัน้” 

(2) เพิ่มเติม 

“...ข้อ 69 ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารการจดัการ พฒันา
โครงการ จดัหาแหลง่เงินทนุ จดัหาติดตัง้ ก่อสร้าง ทดสอบ และปฏิบตัิงาน 
ความร้อน และ/หรือน า้ เย ็น แก่บคุคล นิต ิบคุคล หน่วยงานภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด หรือร่วมกบับริษัท
ต่างประเทศ เพื่อให้บริการดงักลา่วทัง้หมดด้วย 
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ข้อ 70 ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า และเช่าซือ้ รวมถึง
ติดตัง้ และทดสอบระบบผลิตพลงังานไฟฟ้า ความร้อน และ/หรือน า้เย็น จาก
แหลง่พลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ  

ข้อ 71 ประกอบธุรกิจบริการด้านเทคนิค วิชาการ งานส ารวจ ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์วิจยั ทดสอบ วสัด ุและเคร่ืองมือต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม ออกแบบ 
ประเมินผล สรุปผล ท ารายงานผลและควบคมุการด าเนินงานในโครงการ
พฒันาต่าง ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทกุแขนงและทกุสาขา 
เช่น โยธา โครงสร้าง ขนสง่ ชลศาสตร์ สมทุรศาสตร์ อทุกศาสตร์ การพฒันา
แหลง่น า้ อตุสาหกรรม เคมี ไฟฟ้า ส ารวจ เคร่ืองกล เหมืองแร่ สขุาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงินรวมทัง้รับปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัหรือมีผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทัง้
ในน า้ ใต้ดิน บนดิน ในอากาศ เสียง และการควบคมุสิ่งปฏิกูล เช่น การจดัและ
บ าบดัน า้เสีย การอพยพคนตัง้ถิ่นฐาน มลภาวะของอากาศและเสียงให้แก่
เอกชน สขุาภิบาล หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศและประเทศ
อื่นใด 

ข้อ 72 จดัให้ได้มาซึ่งสมัปทาน ประทานบตัร นิมิตสิทธิ์ ใบอนญุาต สิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร การคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ซอฟท์แวร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท ผลิตและพฒันา และสิทธิใด ๆ บรรดาที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกนั รวมทัง้การให้เช่า
หรืออนญุาตหรือให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเร่ืองสิทธิต่าง ๆ ดงักลา่ว” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 
ได้ม ีมต ิให้น า เสนอให้ที ่ประช ุมผู้ถ ือ หุ้นพ ิจารณาอนมุตั ิการแก้ ไข เพิ ่ม เต ิม 
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หนงัส ือบริคณห์สนธิของบริษ ัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกบัการแก้ ไขเพิ ่มเต ิม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002  
ที่แนบ” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตักิารมอบอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
การรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 
ได้ม ีมต ิให้น า เสนอให้ที ่ประช ุมผู้ถ ือหุ้นพ ิจารณาอนมุตั ิการมอบอ านาจให้  
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึง่ หรือผู้ รับมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น  
ผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและ
จดัสรรหลกัทรัพย์ การลงนามในสญัญาตา่ง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ และการด าเนินการอื่นใด  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ 
ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนดรายละเอียด วนัและเวลาที่จดัสรรหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเข้า
เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและ/หรือสญัญาต่าง ๆ ที ่เกี่ยวข้อง  
การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ กระทรวงพาณิชย์ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จนเสร็จการ และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควร 
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(2) เจรจา พิจารณาก าหนดรายละเอียด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามใน
เอกสารและ/หรือสญัญาเกี่ยวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและ
จดัสรรหลกัทรัพย์ และเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่วแทนบริษัทฯ จนเสร็จการ 

(3) ด าเน ินการใด ๆ ที ่จ า เป็นและเห ็นสมควรเพื ่อความส าเร็จล ุลว่งของ 
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใน
การด าเนินการใด ๆ ที่ เ ก่ียวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรร
หลกัทรัพย์ การลงนามในสญัญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ และการด าเนินการอื่นใดที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ตาม
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.hydrotek.co.th แล้วตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2561 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคาร 
ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ 
โปรดพิจารณาแผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และ
ออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  
ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุ และออกเสียงแทนตน ผู้ โปรดกรอกข้อความและ
ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ  พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดงัมีรายละเอียดตามสิ่งที่

http://www.hydrotek.co.th/
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ส่งมาด้วย 11 โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 10 พร้อมเอกสารประกอบตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 9 และ
โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปที่เลขานุการบริษัทของ
บริษัทฯ ที่ เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0-
2936-1661-2 ในวนัและเวลาท าการ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้
บริษัทฯ ภายในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 กรณีผู้ ถือหุ้นต่างชาติที่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามา
แสดงในวันประชุม ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เร่ือง  
การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ เรียบร้อย 
บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 
อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และขอให้ 
ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record 
Date) ในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
(นายสลบิ สงูสวา่ง) 

กรรมการ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

1-1 

สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ได้มี
มติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ กบั บริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม ่ช่ือ 
บริษัท เอสยทูี โฮลดิง้ จ ากดั (“SUTGH”) โดยคาดว่าจะจดัตัง้ขึน้ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2561 โดยจะมีผู้ ถือหุ้นจ านวน 3 ราย ได้แก่ 
นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และ นางสาวนิตยา ภตูิวตัร ซึง่เป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) (“ผู้ถอื
หุ้นของ SUTGH”) ซึ่งจะถือหุ้นใน SUTGH จ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียก
ช าระแล้วทัง้หมดของ SUTGH โดยการรับโอนทรัพย์สนิและหนีส้ินทัง้ปวงของ SUTGH ณ วนัโอนกิจการ ซึง่ได้แก่ หุ้นทัง้หมดใน บริษัท 
เอสยูที โกลบอล จ ากดั (“SUTG”) ที่ SUTGH จะถือ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด”) และได้มีมติ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 380,314,690 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยแบง่เป็น  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท 

คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ ออกใหม่และให้สิท ธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญ ของบ ริษั ทฯ  

(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) คิดเป็นมลูคา่ 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทตอ่หนว่ย โดยบริษัทฯ จะ

พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ (รายละเอียดของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของ

ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหมแ่ละให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค 

จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวม
ทัง้สิน้ 460,000,000 บาท (ธุรกรรมการจัดสรรหุ้ นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพ  รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจัดสรร
หลักทรัพย์”) (ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์ รวมเรียกวา่ “ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด
และจัดสรรหลักทรัพย์”) ตามแผนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH (“แผนการโอนกิจการทัง้หมด”)  

ในสว่นของการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรในคราว
เดียวให้แก่ SUTGH นัน้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคา
เสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นราคาที่มี
สว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง 
การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 14 มีนาคม 
2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้ น ดังนัน้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ 
SUTGH จึงเข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558  

ในสว่นที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่ SUTGH 
นัน้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคาแปลงสภาพของหุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชดัเจน เท่ากบั 1.43 บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่ง
เป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ 
ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น 

อนึง่ การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วถือเป็นรายการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
ฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าขา่ยเป็นรายการ
ได้มาซึง่ทรัพย์สนิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ย
เป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึง่เมื่อ
พิจารณาขนาดรายการดงักล่าวด้วยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วนัน้ เป็นมลูค่าสงูสดุ โดยมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 90.9 
เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (มลูคา่เท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกวา่ แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100) ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

นอกจากนี ้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ยงัเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 
สงิหาคม 2551 (และทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากภายหลงั การเข้าท าธุรกรรมกรรมการจดัสรรหุ้นและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
กับ SUTGH และการด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว
ทั ง้หมดของบ ริษัทฯ  (ภายหลังการจดทะเบี ยนเพิ่ มทุนช าระแล้วของบ ริษัทฯ แต่ก่ อนมีการใช้สิท ธิแปลงสภาพหุ้ นกู้  
แปลงสภาพทัง้จ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึง่คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลง
สภาพทัง้จ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด
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จ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล จ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงของบริษัทฯ โดยขนาดรายการนีม้ีมลูค่ารายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ 
ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการทัง้หมดดงักลา่วข้างต้นมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด
จาก SUTGH ตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงการเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด (“สัญญาโอนกิจการทัง้หมด”) รวมถึง
ข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ รวมถึงรายการที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมดงักลา่ว จะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุว้ในสญัญา
โอนกิจการทัง้หมด รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยในเบือ้งต้นคาด
วา่ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนั
อื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดอยา่งมีนยัส าคญั และ ณ วนัโอนกิจการ ไมม่ีเหตกุารณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้หรือ
ถกูท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตอุนัควรจะคาดได้วา่จะเกิดขึน้ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ รวมทัง้อนมุตัิ
เร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์  ในวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด ในวนัที่ 
10 พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ 
สงขลา ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก SUTGH และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการ
เปลีย่นแปลงกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ จากเดิม คือ นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ และนายสลิบ 
สงูสว่าง ลงนามร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ เป็น นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ นายสลิบ สงูสว่าง 
นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา สองในสามทา่นลงนามร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  
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(5) ส านัก งานคณ ะกรรมการก ากับหลักท รัพ ย์และตลาดหลักท รัพ ย์  (“ส า นั ก งาน  ก .ล .ต .”)  อนุมัติ 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(6) ส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนมุตัิการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่
บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรร
หลกัทรัพย์เสร็จสมบรูณ์ภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั 

(8) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงกรรมการและ
อ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG 
จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ SUTG 
รวมทัง้อ านาจการลงนามผกูพนั SUTG จะต้องเป็นการลงนามร่วมกนักบักรรมการท่ีเสนอช่ือจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมตัิการเลิกบริษัท การแต่งตัง้ผู้ช าระ
บญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทน การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซือ้ : บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ผู้ขาย : บริษัท เอสยทูีจี โฮลดิง้ จ ากดั (“SUTGH”) 

3. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์ 

ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้ น สามัญ เพิ่ มทุนของบ ริษั ทฯ  ให้ แก่  SUTGH และการด า เนิ นการตาม 
แผนการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน)  และ SUTGH จะถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสทิธิเสนอช่ือบคุคล
จ านวน 1 ทา่น ได้แก่ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา เพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ทา่น และมีสทิธิเสนอ
ช่ือบคุคลจ านวน 1 ทา่น เพื่อด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมี
หน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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4. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ 

4.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 ลกัษณะธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ที่ร้อยละ 66.00 เป็นผลสรุปจากการเจรจาธุรกรรมทัง้หมด โดย
แม้วา่นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และนายธนภทัร บวัลอย เป็นผู้ก่อตัง้ SUTG มาร่วมกนั แต่บริษัทฯ ประเมินถึงผลของการเข้าท าธุรกรรม ซึง่เดิม
บริษัทฯ ตัง้ใจจะเข้าถือหุ้นของ SUTG ผ่านทาง SUTGH ในสดัส่วนร้อยละ 100 แต่จากการเจราจากับผู้ ก่อตัง้ทัง้สองของ SUTG สามารถ
เจรจาสรุปข้อตกลงกบัผู้ ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึง่ถือหุ้นข้างมากใน SUTG บริษัทฯ จึงมองวา่สดัสว่นการถือหุ้นที่ร้อย
ละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ดงักล่าวเพียงพอต่อการควบคุม SUTG ในลกัษณะเป็นบริษัทฯ ย่อย
ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตกลงเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดที่สดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว
ทัง้หมดของ SUTG และจึงเป็นที่มาของการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์และขัน้ตอนการปรับโครงสร้างของ
การถือหุ้นของ SUTG ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นใน SUTG ทัง้สองทา่นไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

ในการนี ้บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้ปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงสิทธิ หน้าที ่ภาระข้อผกูพนัต่าง ๆ  และความรับผิดใด ๆ  ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วนัโอนกิจการ ซึง่ได้แก่หุ้นสามญัจ านวนทัง้หมด 
132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง SUTGH ถือใน SUTG หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระ
แล้วทัง้หมดของ SUTG และเพื่อเป็นคา่ตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in 
Kind) ทัง้นี ้SUTGH ไม่ได้มีหนีส้ินผกูพนัใดๆ เนื่องจาก SUTGH มีสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ของ SUTG ร้อยละ 66.00 โดย SUTG นัน้มีหนีส้ิน
ตา่งๆที่เกิดขึน้จากการด าเนินกิจการของ SUTG โดยหนีส้ินดงักลา่วไม่ได้เป็นหนีส้ินที่มีความเก่ียวข้องกบั ผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้น
ของ SUTG ในทกุทอดแตอ่ยา่งใด โดยการช าระคา่ตอบแทนทัง้หมด คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท บริษัทฯ จะ 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิด
เป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของบริษัทฯ  จ านวน 
265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ราคา 1,000 
บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพเทา่กบั 1.43 บาท 

ในส่วนที่เป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรใน
คราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (1) นัน้ เป็นการเสนอขายแบบที่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 23.1 ซึ่ง
เป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดจึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหมใ่นราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาด
ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันัน้ การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวน
รวมกันตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว 
นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ 
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จะต้องได้รับอนมุตัิจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก่ SUTGH ด้วย 

นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากดัต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อน
วันแรกที่มีการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH ผู้ ถือหุ้ นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามซึ่งได้รับหุ้ น
ดงักลา่วไปภายหลงัจากการเลิกบริษัทและช าระบญัชีของ SUTGH เสร็จสมบรูณ์ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี 
นบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ดงักลา่วเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตาม
ซึ่งได้รับหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่
ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค า
ขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในสว่นท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิก
บริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบญัชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของ SUTGH ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่พื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถกู
ห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลอือยูต่ามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ซึง่เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน
ในราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึง่เข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต ่ากวา่ราคา
ตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

ในสว่นที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (2) โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วยนัน้ เป็นการเสนอขายแบบ
ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชดัเจน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพเทา่กบั 1.43 บาท ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 

อย่างไรก็ดี หากภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตาม
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวนัที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือ
บคุคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
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ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ 
(แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น
บริุมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ราคาเสนอ
ขายค านวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหารด้วยอตัราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึน้อยู่กับการปรับสิทธิแปลงสภาพใน
เหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในสว่นที่เก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท
ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกันกับการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ด้วยเหตนุี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลกิบริษัท ผู้ช าระบญัชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH ตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถกูห้ามมิให้
ขายหุ้นสามญัรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งตนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่
ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH 
แล้ว SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว
ของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 
265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

ในการนี ้รายละเอียดการโอนหุ้นสามญัและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระ
บญัชีของ SUTGH มีดงันี ้ 

(1) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 175,796,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.40 ของหุ้น
ที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แตก่่อนมีการใช้
สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 238,902 หนว่ย โดย
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ นัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 19,203,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของหุ้นที่
ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้
สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 26,096 หนว่ย โดย
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ นัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) นางสาวนิตยา ภตูิวตัร จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 1,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นท่ีออกและ
เรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แตก่่อนมีการใช้สทิธิแปลง
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สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 2 หนว่ย โดยสดัสว่นการถือหุ้น
ในบริษัทฯ นัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทัง้นี ้นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภตูิวตัร มีลกัษณะความสมัพนัธ์ หรือมีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายเป็นการร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และมีเจตนาที่จะใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการของ 
SUTGH ไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อควบคมุกิจการของ SUTGH ร่วมกนั (Concert Party) อยา่งไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ที่ได้รับการ
จดัสรรหลกัทรัพย์ทัง้ 3 ทา่นนัน้ ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

ในการนี ้การโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระบญัชีของ SUTGH จะไม่ท าให้สิทธิออก
เสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้ 3 ราย เป็นผู้ที่กระท าการร่วมกันและมี
อ านาจควบคมุในกิจการของ SUTGH ก่อนท่ีจะมีการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นทัง้ 3 รายจะเข้าถือหุ้น
ในบริษัทฯ ในสดัสว่นการถือหุ้นรวมทัง้สิน้ ร้อยละ 24.84 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียน
เพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน) เช่นเดียวกับสดัส่วนการถือหุ้ นเดิมที่ 
SUTGH ถืออยูใ่นบริษัทฯ ก่อนมีการโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระบญัชีของ SUTGH 

ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ 
จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยการรับโอนทรัพย์สนิและหนีส้นิทัง้ปวงของ SUTGH ที่มีหรือพงึมี ณ วนัโอนกิจการ ซึง่ได้แก่ หุ้น
ทัง้หมดใน SUTG ที ่SUTGH จะถือ จ านวน 132,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวน
หุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ โดยในเบือ้งต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรร
หลกัทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่  30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั ซึ่ง
จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบุไว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมดงักลา่วเสร็จสมบูรณ์ภายหลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ โดยสามารถสรุปขัน้ตอนของแผนการโอนกิจการทัง้หมดได้ดงันี ้

(1) SUTGH จะโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้ปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสิทธิ 
หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วนัโอนกิจการ ซึ่งได้แก่หุ้ นสามัญ
จ านวน 132,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน SUTG ที่จะถือโดย SUTGH หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ 

(2) บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in 
Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท เพื่อตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดย 
(1) การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายและจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเป็นการเสนอขายแบบท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
มีการก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน โดยจัดสรรให้แก่ SUTGH ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 
บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ดงันัน้ การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าข่าย
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และ (2) การออกและเสนอขายหุ้น
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กู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้ แปลงสภาพและราคา
แปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ชดัเจน โดยเสนอ
ขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยราคาแปลง
สภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาทซึ่งไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 

ทัง้นี ้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจะเกิดขึน้
ภายหลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ รวมทัง้อนมุตัิเร่ือง
ตา่ง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ และจะเกิดขึน้ตอ่เมื่อ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุว้ในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกับธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยในเบือ้งต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรร
หลกัทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH 
ตกลงร่วมกนั และ SUTGH ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การด าเนินการ
เลกิกิจการเสร็จสมบรูณ์ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยภายใต้กระบวนการช าระบญัชีภายหลงัการจดทะเบียน
เลิกบริษัทของ SUTGH นัน้ ทรัพย์สินทัง้หมดที่มีอยู่ ณ เวลาดงักลา่วของ SUTGH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุและ
หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์เพื่อเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด จะถกูโอนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH 

(3) เมื่อการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัทฯ และ SUTGH เสร็จสิน้แล้ว SUTGH จะด าเนินการต่าง ๆ 
รวมถึงจดทะเบียนเลิกบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ิมต้นการช าระบญัชีและด าเนินการแจกจ่ายสนิทรัพย์คืน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย และเป็นจ านวนที่หลงัจากหกัคา่ใช้จ่าย 
คา่ธรรมเนียม หรือจ านวนเงินอื่นใดที่เก่ียวกบัหรือเกิดขึน้จากการเลกิบริษัท และด าเนินการช าระบญัชีเรียบร้อยแล้ว 

4.2 การค านวณขนาดของรายการ 

4.2.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

การรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ โดยมีมลูค่าเทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงูกวา่ แต่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 100 ซึง่เมื่อค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยใช้มลูค่าสงูสดุที่ค านวณได้จากเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินของบริษัทฯ และ SUTG ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และของ SUTG 
ตรวจสอบแล้วนัน้ พบว่ามีมูลค่ารายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 90.9 จากการค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ซึง่ก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง 

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมี
สารสนเทศอยา่งน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 
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(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจดัสง่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาพร้อมกับการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท อวานการ์ด 
แคปปิตอล จ ากดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระในการให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

(3) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการตกลงเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดย
ไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี โดยต้องระบช่ืุอและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนงัสอืนดัประชมุด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึง่สินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึน้ในระหว่างหกเดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดที่จะต้องน ามารวมค านวณขนาดรายการ 

การค านวณมลูค่าของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงิน
ของบริษัทฯ และ SUTG ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

เกณฑ์การคิดค านวณ การค านวณ2. แทนค่า 

ขนาดของ
รายการ 
(ร้อยละ) 

1.) มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA) 

NTA ของ SUTG(1) x สดัสว่นการถือหุ้น 
NTA ของบริษัทฯ 

160 ล้านบาท x 66% 
196 ล้านบาท 

53.9 

2.) ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสทุธิของ SUTG(1) x สดัสว่นการถือหุ้น 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 

ไม่สามารถคิดค านวณได้(2). 

3.) มูลค่ารวมส่ิงตอบ
แทน 

มลูคา่ที่จา่ยหรือได้รับ x 100 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

513 ล้านบาท(3). x 100 
584 ล้านบาท 90.9 

4.) มูลค่าหุ้นที่บริษัท
ออกเพื่อช าระ
สินทรัพย์ 

จ านวนหลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเพ่ือช าระสินทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 

195+185 ล้านหุ้น x 100 
589 ล้านหุ้น 

64.5 

หมายเหตุ: 
1. เนื่องจาก SUTGH จะไม่มีหนีส้ินใด ๆ และมีเพียงเงินลงทนุใน SUTG ณ วนัโอนกิจการ ดงันัน้ ผลประกอบการและสถานะ

ทางการเงินของ SUTGH จึงได้แก่ เงินลงทนุในกิจการ SUTG ที่ SUTGH ถือหุ้นร้อยละ 66.00 ดงันัน้ บริษัทฯ ค านวนมลูค่า
รายการโดยใช้งบการเงินของ SUTG ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(PAEs) และ ได้รับการตรวจสอบโดย นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 7764 

2. บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิในงวดการด าเนินงานในปี 2560 จึงไม่สามารถค านวณมลูคา่ของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดตาม

เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานได้ 
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3. ค านวนโดยใช้จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหมแ่ละเพื่อใช้รองรับหลกัทรัพย์แปลงสภาพ จ านวนรวม 380,314,690 หุ้น และ

ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการ

ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 

2561 โดยมีราคาเทา่กบั 1.35 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

4.2.2 รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เนื่องจากภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพกบั SUTGH และการด าเนินการตาม
แผนการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน)  และ SUTGH จะถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพ จ านวน 265,000 หนว่ย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียน
เพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือ
บคุคล จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน และมี
สิทธิเสนอช่ือบคุคลจ านวน 1 ท่านเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ดงันัน้ 
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนด
ในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยรายการนีม้ีมลูค่ารายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 
ของบริษัทฯ ซึ่งสงูกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยการ
เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการตา่ง ๆ รวมถึง 

1) การด าเนินการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจดัสง่หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 
วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
ท าหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในการนี ้บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันอื่นใดกบับุคคลที่เก่ียวโยงเดียวกัน หรือผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของ
บคุคลดงักลา่วในช่วงระหวา่งหกเดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการนี  ้

 

http://www.setsmart.com/
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ทัง้นี ้การค านวณขนาดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินของ SUTG ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงันี ้

มูลค่าท่ีใช้ในการค านวณขนาดรายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทฯ  

(ล้านบาท) 
ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ  

460.0 196.82 5.90 233.7 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH บริษัทฯ จะได้มาซึ่ง หุ้ นใน SUTG จ านวน 132,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ โดย SUTG ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างด้านการจดัการขยะ ซึง่บริษัทฯ เลง็เห็นถึงโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัทางด้านการเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างเชิง
วิศวกรรมอย่างครบวงจร ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทราบถึงข้อจ ากัดในการรับงานและเข้าประมูลที่มีการแข่งขนัค่อนข้างสงู อีกทัง้ 
บริษัทฯ ตัง้ใจที่จะขยายงานรับเหมาในส่วนงานก่อสร้างด้านการจดัการขยะ โดยบริษัทฯ ได้มีการให้บริการเหมาด้านการจัดการขยะเชิงฝัง
กลบ (Land Fill) และการจัดการขยะแบบเทกอง (Open Dumping) แต่ระบบจัดการขยะดงักล่าวนัน้มีข้อจ ากัดค่อนข้างมากและล้าสมัย มี
ประสทิธิภาพในการจ ากดัขยะที่ต ่า และใช้พืน้ที่คอ่นข้างมาก หากเทียบกบัการจดัการขยะด้วยวิธีอื่น อยา่งไรก็ตาม การจดัการขยะด้วยวิธีการ
ดงักลา่วยงัเป็นที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีต้นทุนการก่อสร้างที่ค่อนข้างต ่า และไม่ได้มีความซบัซ้อนชิงวิศวกรรม อย่างไรก็ดี เนื่องจากใน
อดีตบริษัทฯ ไม่ได้มีผลงานทางด้านการติดตัง้ระบบการจดัการขยะ และการรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาซึ่งผลพอลยได้ประเภทเชือ้เพลิง RDF จึง
เป็นข้อจ ากดัในการรับงานโครงการที่เก่ียวข้องกับการจดัการขยะและโอกาสการชนะการประมลูโครงการที่เก่ียวข้องดงักล่าว ดงันัน้ การซือ้
และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ที่จะถือหุ้นร้อยละ 66.00 ใน SUTG นัน้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประมลูงานทางด้านการจดัการขยะ 
และเพิ่มประโยชน์จากผลพลอยได้จากการจัดการขยะ เช่น เชือ้เพลิง RDF เป็นต้น และสามารถน าผลก าไรของ SUTG เข้ามาช่วยสนบัสนุน
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

ภายหลงัจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ส าเร็จ รวมถึงที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH อันประกอบด้วย
สนิทรัพย์และหนีส้ินทัง้ปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผกูพนัตา่ง ๆ  และความรับผิดใด ๆ ที ่SUTGH มีหรือพึง
มี ณ วนัโอนกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 รายการสินทรัพย์ 

ในวนัโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึง่ได้แก่ หุ้นทัง้หมดใน SUTG ที่ SUTGH 
จะถือ จ านวน 132,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG 
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 รายการหนีส้ิน 

หนีส้นิทัง้หมดที่มีอยู ่ณ วนัโอนกิจการ 

เมื่ อการซื อ้ และ รับ โอน กิจการทั ง้หมดระหว่า งบ ริษั ทฯ  และ  SUTGH ตามเง่ือนไขสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ผ่ าน 
การรับ โอน กิ จการทั ้งหมด  (Entire Business Transfer) เส ร็จสิ น้ แ ล้ ว  SUTGH จะด า เนิ น ก า รต่ า ง  ๆ  รวม ถึ งจ ด ท ะ เบี ย น 
เลกิบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ิมต้นการช าระบญัชีและด าเนินการแจกจ่ายสนิทรัพย์คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตามสดัสว่น
การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย และเป็นจ านวนท่ีหลงัจากหกัคา่ใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือจ านวนเงินอื่นใดที่เก่ียวกบัหรือเกิดขึน้จาก
การเลกิบริษัท และด าเนินการช าระบญัชีเรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลเกี่ยวกับ SUTGH มีรายละเอียดดังนี ้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท เอสยทีู โฮลดิง้ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้ นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ี
ให้บริการเชิงวศิวกรรม และ รับเหมาก่อสร้าง 

ทนุจดทะเบียน 13,200,000 บาท 

วนัจดทะเบียนบริษัท คาดวา่จะจดัตัง้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

(2) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่จะจัดตัง้ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการ 

(3) รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่จะจัดตัง้ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1. นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 119,000 90.15 
2. นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ 12,999 9.84 
3. นางสาวนิตยา ภตูวิตัร 1 0.01 

รวม 132,000 100 

หม าย เห ตุ : น ายศุภฤก ษ์  ณ  ส งขลา  นายอิ น ธิ เด ช น์  พ ลอิ นท ร์  และนางสาวนิ ต ยา  ภู ติ วัต ร  
มีลกัษณะความสมัพนัธ์ หรือมีพฤติกรรมที่เข้าขา่ยเป็นการร่วมกบับคุคลอื่น (Acting in Concert) และมีเจตนา
ที่จะใช้สทิธิออกเสยีงของตนและของบคุคลอื่นในกิจการของ SUTGH ไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อควบคมุกิจการ
ของ SUTGH ร่วมกนั (Concert Party) 
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(4) ข้อมูลสินทรัพย์ 

SUTGH จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลกัษณะของผู้ รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา และ การให้
ค าปรึกษาโครงการเชิงวิศวกรรม โดยคาดวา่จะจดัตัง้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

ข้อมูลเกี่ยวกับ SUTG ซึ่ งเป็นบริษัทที่  SUTGH จะถือหุ้นจ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG มีรายละเอียดดังนี ้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

 
 
 

(2) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการ 
2. นายธนภทัร บวัลอย กรรมการ 

(3) รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1. นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 119,000 59.49 

2. นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ 13,000 6.50 

3. นายธนภทัร บวัลอย 68,000 34.00 

รวม 200,000 100.00 

ช่ือบริษัท บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจรับให้บริการเชิงวศิวกรรม การรับเหมาก่อสร้าง การบ ารุงรักษา 
และ การให้ค าปรึกษา ด้านโครงการจัดการขยะ และ พลงังานทดแทนจาก
ขยะ 

ที่ตัง้ส านกังานแหง่ใหญ่ 
128/200 อาคารพญาไท พลาซา่ ชัน้ท่ี 18 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0305557004561 
วนัจดทะเบียนบริษัท 30 ตลุาคม 2557 

ทนุจดทะเบียน 
20,000,000 บาท  
แบง่เป็นหุ้นสามญั 200,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
20,000,000 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั 200,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 
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(4) รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันโอนกิจการทัง้หมด 

ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. บริษัท เอสยทูีจี โฮลดิง้ จ ากดั 132,000 66.00 

2. นายธนภทัร บวัลอย 68,000 34.00 
3. นางสาวนิตยา ภตูิวตัร 1 0.01 

รวม 200,001 100.00 

(5) ข้อมูลสินทรัพย์ 

SUTG ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลกัษณะของผู้ รับเหมาด าเนินการและ
บ ารุงรักษา และการให้ค าปรึกษาโครงการจดัการขยะเชิงวิศวกรรม 

(6) ข้อมูลทางการเงนิ 

หน่วย  :บาท 
31 ธันวาคม 25591/ 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวาคม 25601/ 

(ตรวจสอบแล้ว) 
งบดุล 

สินทรัพย์ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9,822,074.46 23,962,994.17 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และเงินให้กู้ยมื

ระยะสัน้บคุคลที่เก่ียวข้อง 
808,059.00 23,000,000.00 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 5,000,000.00 82,220,110.25 
สนิค้าคงเหลอื 30,964,674.22 0 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 14,473,507.95 1,442,935.82 
สินทรัพย์หมุนเวียน 61,068,315.63  130,626,040.24 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 51,626,446.03 60,422,467.52 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 3,351,463.37 4,743,755.79 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,977,909.40 65,166,223.31  

รวมสินทรัพย์ 116,046,225.03  195,792,263.55 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอื่น 7,603,479.05 16,777,381.25 
หนีส้นิก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.00 1,864,804.21 
รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า 19,443,842.06 0 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 10,186,887.63 7,808,101.14 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 211,529.54 5,268,523.88 
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หน่วย  :บาท 
31 ธันวาคม 25591/ 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวาคม 25601/ 

(ตรวจสอบแล้ว) 
หนีส้นิหมุนเวียน 37,445,738.28  31,718,810.48  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน 1,040,000.00  2,451,921.39  
รวมหนีส้ิน 38,485,738.28  34,170,731.87  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 20,000,000.00 20,000,000.00 
ก าไรสะสม 57,560,486.75 141,621,531.68 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 77,560,486.75  161,621,531.68  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 116,046,225.03  195,792,263.55  
งบก าไรขาดทุน 
รายได้จากการขาย 278,837,159.54  328,222,143.89  
ต้นทนุขาย (217,407,297.29) (210,655,498.27) 
ก าไรขัน้ต้น 61,429,862.25  117,566,645.62  
รายได้อื่น 32,880.67 242,000.86  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (7,042,783.96) (12,133,477.52) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 

54,419,959.21  105,260,888.67  

ภาษีเงนิได้ (11,069,491.79) (21,142,118.24) 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 43,350,467.62  84,061,045.65  

 หมายเหตุ :  1/ ข้อมลูทางการเงินของ SUTG แสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 
และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ี
มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ในวนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการตรวจสอบโดยนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของ SUTGH ก่อนธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด 
 

 
 

โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังธุรกรรมการรับโอนกจิการทัง้หมด  

 
หมายเหตุ: ภายหลงัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดนายธนภทัร บวัลอย นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ บริษัทฯ จะร่วมลงนามใน

ข้อตกลงการบริหารธุรกิจร่วมกนั ตามแนวทางการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ข้อ 16 
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6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

6.1 มูลค่าสิ่งตอบแทน และวิธีการช าระ 

เมื่อเง่ือนไขการเข้าท าธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ส าเร็จครบถ้วน บริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนการซือ้
และรับโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท เพื่อ
ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดย 

(1) การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
และจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมี
การก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน โดยจัดสรรให้แก่ SUTGH ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 
บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันัน้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นที่ในราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และ  

(2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้ แปลง
สภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้
ชดัเจน โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาท ซึ่งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่
ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 

ในสว่นที่เป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ SUTGH ในราคาหุ้นละ 1 
บาท นัน้ เข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เนื่องจากเป็นการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 23.1 ซึง่เป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาด เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด 
จึงต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ  10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าว นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้
เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนด
ในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ด้วย 

ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 14 มีนาคม 
2561 ถึง 2 เมษายน 2561 โดยมีราคาเทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น(ข้อมลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

 

http://www.setsmart.com/
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ในการนี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 
ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตามซึง่ได้รับ
หุ้นดงักล่าวไปภายหลงัจากการเลิกบริษัทและช าระบญัชีของ SUTGH เสร็จสมบูรณ์ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตามซึง่ได้รับหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวน
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลง
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

อนึ่ ง เพื่ อให้ เป็ นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่ เก่ี ยวกับการโอนกิจการทั ง้หมด  SUTGH จะต้อง 
จดทะเบียนเลกิบริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบั
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตนุี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบญัชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของ SUTGH ตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถูก
ห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลอือยูต่ามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ในสว่นที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (2) โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วยนัน้ เป็นการเสนอขายแบบ
ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชดัเจน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเทา่กบั 1.43 บาท ซึง่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558  

ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ 
ระหวา่งวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัที ่2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น 

อย่างไรก็ดี หากภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตาม
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวนัที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือ
บคุคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ 
(แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้ นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย  
ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์  เง่ือนไข และวิ ธีการพิจารณา 
ค าขอให้ รับหุ้ นสามัญหรือหุ้ นบุ ริมสิทธิในส่วนเพิ่ มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน  พ.ศ. 2558 ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2558  
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(และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) ทั ง้นี  ้ราคาเสนอขายค านวณจากมูลค่าเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพหารด้วยอัตราแปลงสภาพ  
ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึ น้อยู่กับการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ ตามที่ ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับ  
หุ้ นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และ 
ให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

อนึ่ ง เพื่ อให้ เป็ นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่ เก่ี ยวกับการโอนกิจการทั ง้หมด  SUTGH จะต้อง 
จดทะเบียนเลกิบริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบั
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบญัชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 
คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH 
จึงต้องถกูห้ามมิให้ขายหุ้นสามญัรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งตนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent 
Period) ที่เหลอือยูต่ามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ หุ้นกู้ แปลงสภาพของ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 3) รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4) และรายละเอียดของหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏตามสรุป
สาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

ในการนี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH 
แล้ว SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 
หนว่ย ซึง่คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บน
สมมตุิฐานวา่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

6.2 ธุรกิจของ SUTG 

SUTG ก่อตัง้ขึน้เมื่อ วนัที่ 30 ตลุาคม 2557 โดยกลุม่ผู้ก่อตัง้เลง็เห็นถึงเทคโนโลยีที่ล้าสมยัและหยดุนิ่งมาเป็นระยะเวลานาน 
จึงมีแนวคิดและวิสยัทศัน์ที่ต้องการจะพฒันาระบบการจดัการขยะให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยน าเอาผลผลติเชิงวิชาการมาเข้าสูต่ลาด
ผา่นการบริการรับเหมาก่อสร้างให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ และมีรายได้หลกัจากการประกอบธุรกิจเป็นการให้บริการในเชิงผู้ รับเหมา 
(Contractor) ซึง่เป็นธุรกิจที ่SUTG มีความเช่ียวชาญ 

SUTG ได้มีการลงนามในสญัญาโครงการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจักรเป็นงานแรกเมื่อปี 2558 และ SUTG มีการ
ด าเนินธุรกิจหลกัดงัตอ่ไปนี ้
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1.) ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractor) ในด้าน 

1.1) การติดตัง้เคร่ืองจักรและ ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิง (Refuse-Derived Fuel : RDF) และปุ๋ ย
อิ น ท รี ย์  (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel : RDF and Organic 
Fertilizer Production) (“ระบบ SUT-MBT”) 

1.2) การติดตั ง้และก่อส ร้าง โรงน า้มัน  Pyrolysis และ น า้มัน เตา ซึ่ง เป็นผลประโย น์พลอยได้จาก ระบบ 
การจดัการขยะ 

1.3) ก่อสร้างและติดตัง้โรงไฟฟา้ Plasma Gasification และ โรงไฟฟา้ RDF 

1.4) บริการท่ีปรึกษาโครงการเชิงวิศวกรรมด้านการจดัการขยะ โรงไฟฟา้ RDF และ เชือ้เพลงิชีวมวลอื่น ๆ  

ที่ผ่านมา SUTG ได้รับงานและสร้างรายได้ผ่านการเป็นผู้ รับจ้างเหมาช่วงให้กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีเป็นหลกั โดย
มุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2560 SUTG ได้เร่ิมรับงานตรงกบัภาคเอกชนด้วยเช่นกันเพื่อเพิ่มฐาน
ลกูค้าและความสามารถในการท าก าไรของ SUTG โดยผลงานท่ีส าคญัของ SUTG มีดงันี ้

ช่วงปี ผลงานที่ส าคัญ 

ปี 2558-2559 

โครงการการจัดการขยะแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์  ในเขตเทศบาล 4 เทศบาล 
ประกอบไปด้วย เทศบาลท่าแชะ เทศบาลเมืองปัก เทศบาลด่านขนุทด และ เทศบาลเมือง
จงัหวดันครราชสมีา โดยมีขอบเขตงานเบือ้งต้นในการก่อสร้างดงันี ้

1) ระบบจดัการ SUT-MBT 4 แห่ง ขนาด 20 ตนัต่อวนัและ ขนาด 25 ตนัต่อวนัที่ภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

2) โรงกลัน่และผลติน า้มนั Pyrolysis 4 แหง่ ก าลงัการผลติ 5,000 ลติร/วนั 

ปี 2560 
โครงการก่อสร้างโรงกลัน่และผลิตน า้มนั Pyrolysis ก าลงัการผลิต 3,000 ลิตร/วนั ที่เกาะ
ยาวน้อย จงัหวดัพงังา 

ปี 2560 
โครงการก่อสร้างระบบจดัการ SUT- MBT ขนาด 25 ตนัตอ่วนั และ โรงกลัน่และผลติน า้มนั 
Pyrolysis ก าลงัการผลติ 3,750 ลติร/วนั ทีเ่ทศบาลนครแมส่อด จงัหวดัตาก 

2.) ผู้ให้บริการด้านรับเหมาเชิงการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Contractor) 

SUTG ได้ลงนามในสัญญากับเทศบาลนครแม่สอด เพื่อด าเนินงานระบบ  SUT-MBT ขนาด 75 ตัน ซึ่งมีก าหนด

ระยะเวลา 3 ปี 8 เดือน โดยรายได้ที ่SUTG จะได้รับนัน้จะขึน้อยูก่บัปริมาณขยะที่สามารถจดัการได้ในแตล่ะ่เดือน 
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โดย นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา SUTG มุ่งเน้นการจดัซือ้จดัจ้างจากภาครัฐผ่านพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดซือ้จัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวนัน้มีการปรับปรุงการจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดย SUTG ได้รับการขึน้ทะเบียนบญัชีนวตักรรมซึ่งเข้าข่ายเป็นพสัดทุี่รัฐสามารถจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ 
ทัง้นี ้รายละเอียดของบญัชีนวตักรรมจะกลา่วถึงในสว่นถดัไป 

6.3 กลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ 

SUTG มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานการปกครองพืน้ท่ีที่ขึน้กบัองค์กรการปกครองสว่นท้องถ่ิน 
(อปท.) ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) และ เทศบาลต่าง ๆ ซึง่รวมถึง เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อย่างไรก็ตาม SUTG ไม่ได้จ ากดัแต่เพียงการรับงานจากภาครัฐเท่านัน้ เนื่องจากงานภาครัฐนัน้มี
ความเสี่ยงเร่ืองการอนุมัติงบประมาณ และ การเบิกใช้ต่าง  ๆ SUTG จึงรับงานผ่านภาคเอกชนที่ ต้องการการจัดการขยะที่มี
ประสทิธิภาพด้วยเช่นกนั 

การด าเนินธรุกิจการจดัการขยะของ SUTG นัน้สอดคล้องกบัและตอบสนองกบันโยบายการบริหารจดัการขยะในชุมชนของ
ภาครัฐภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการจดัการขยะในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมุง่เน้นให้มีระบบการบริหารจดัการขยะในชมุชนแบบครบวงจร ตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นของการเกิดขยะจนถึงการก าจดั
ขัน้สดุท้าย และให้ความส าคญัตอ่การน าขยะที่มีศกัยภาพกลบัมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สดุ ลดปริมาณขยะที่จะต้องน ากลบัไปจดัการให้
น้อยที่สดุ โดยระบบการบริหารจดัการท่ีกลา่วข้างต้นจะมุง่เน้นการมีสว่นร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

SUTG เป็นผู้ ได้รับสิทธิการใช้เทคโนโลยีระบบจัดการ SUT-MBT ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งระบบจัดการดงักล่าวได้ขึน้ทะเบียนใน 
“บญัชีนวตักรรมไทย” กับส านกังบประมาณ และ SUTG เป็นผู้ ได้รับการถ่ายทอดอย่างถกูต้องในการน าเทคโนโลยีดงักล่าวมาใช้เพื่อ
การพาณิชย์ ทัง้นี ้รายละเอียดของบญัชีนวตักรรมมีดงันี ้

รายละเอียดบัญชีนวัตกรรม1/ 

รหัสบัญชนีวตักรรม 14000003 

ชื่อสามัญของผลงาน
นวตักรรมไทย: 

ระบบการจดัการขยะเพื่อผลติเป็นเชือ้เพลงิ (Refuse-Derived Fuel:RDF) และปุ๋ ยอินทรีย์ 
(Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel:RDF and 
Organic Fertilizer Production) 

ชื่อทางการค้าของผลงาน
นวตักรรมไทย: 

ระบบการจดัการขยะมลูฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
(Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for 
Municipal Solid Waste Management System: SUT- MBT) 

หน่วยงานที่พัฒนา: ศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านชีวมวลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั 
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หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึน้
บัญชีนวัตกรรมไทย: 

บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั 

ช่วงเวลาที่ขึน้ทะเบียน: มีนาคม 2559 – มีนาคม 2566 (7 ปี) 

หมายเหตุ : 1/ หนงัสอืบญัชีนวตักรรมไทย มิถนุายน 2560 โดยส านกังบประมาณ 

นวตักรรมดงักลา่วเป็นเทคโนโลยีการกลบักองขยะด้วยสกรูในแนวตัง้ (Vertical Agitators) ซึง่จะท าให้กองขยะที่อยู่ทางด้าน
ลา่งมีโอกาสสมัผสักบัอากาศได้มากขึน้ ปอ้งกนัการยอ่ยสลายแบบไมใ่ช้ออกซเิจนทางด้านลา่งของกองขยะที่ก่อให้เกิดกลิน่เหม็น ขยะที่
ผา่นการบ าบดัจะมีน้าหนกัลดลงประมาณร้อยละ 35 และมีความชืน้เฉลีย่ร้อยละ 30 สว่นที่เหลอืจะเป็นขยะพลาสติกประมาณร้อยละ 
35 โดยกระบวนการบ าบดัจะมีหนว่ยปฏิบตัิการส าคญัของเทคโนโลยี MBT อยู ่3 ขัน้ตอนหลกั คือ 

(1) ระบบคดัแยกขัน้ต้น หรือ (Front-End) เร่ิมโดยการคดัแยกขยะอนัตราย (ถ่านไฟฉายหลอดไฟ แบตเตอร่ี และอื่น ๆ) 
และขยะรีไซเคิลได้ (กระดาษแข็ง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลมูิเนียม ถงุพลาสติกสะอาด และอื่น ๆ) โดยใช้
แรงงานคน บนสายพานคดัแยก จากนัน้ขยะจะถกูล าเลียงโดยใช้สายพาน ไปยงัชดุ เคร่ืองสบัขยะเพื่อทาหน้าที่ฉีก
ถงุ และสบัหยาบขยะมลูฝอยให้มีขนาดเลก็ลงก่อนสง่เข้าสูข่ัน้ตอนท่ี (2) 

(2) ระบบบ าบดัทางกลและชีวภาพ (MBT) ขยะที่คดัแยกแล้วจากขัน้ตอนท่ี 1. จะถกูยอ่ยสลายทางชีวภาพโดยจลุนิทรีย์
ที่ใช้อากาศ ซึ่งจะมีการติดตัง้ระบบใบกวนแบบสกรูในแนวตัง้ (Vertical Agitators) เพื่อท าหน้าที่กวนและกลบักอง
ขยะท าให้ขยะที่อยู่ด้านลา่งมีโอกาสสมัผสัอากาศได้มากขึน้ สง่ผลให้กระบวนการยอ่ยสลายมีประสทิธิภาพสงูและ
เกิดอยา่งสมบรูณ์ในระยะเวลาสัน้ (Retention Time 30 วนั) 

(3) ระบบคดัแยกขัน้หลงั หรือ Back-End โดยขยะที่ผ่านการบ าบดัในขัน้ที่ (2) แล้วจะถูกส่งเข้าสูเ่คร่ืองคดัแยกแบบ
ตะแกรงหมนุ เพื่อแยกอินทรีย์สารละเอียด ขยะพลาสติกหรือเชือ้เพลงิขยะ (RDF) 

ส่วนประกอบของระบบ SUT-MBT 

 

ที่มา: ข้อมลูของ SUTG 

 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

1-24 

ภาพตวัอย่างของระบบ SUT-MBT 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมลูของ SUTG 

ขัน้ตอนการจดัการขยะของระบบ SUT-MBT 

ภาพขัน้ตอน ค าอธิบาย 

 

1.) ขยะชุมชน  (Municipal Solid Waste) จะ
ถกูขนสง่มาทิง้ 

 

2.) ท าการคัดแยกขยะด้วยมือ เช่น  ขยะ  รี
ไซเคิล หรือ ขยะอันตราย โดยขยะจะถูก
ล าเลียงมาโดยสายพานของระบบ 

 

3.) เม่ือท าการคัดแยกขยะครบแล้วจะน ามา
ผ่านการสับหยายเพื่อลดขนาดของขยะลง
ส าหรับขัน้ตอนตอ่ไป 
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ภาพขัน้ตอน ค าอธิบาย 

 

4.) ขั ้น ต อ น ก า รห มั ก ด้ ว ย ท ฤ ษ ฎี  MBT 
(Mechanic and Biological Waste 
Treatment) 

 

5.) เม่ือขยะได้ถูกย่อยโดยการหมักโดยอาศัย
ขบวนการชีววิทยาของแบคทีเรียแล้ว จึง
น ามาผ่านเคร่ืองร่อน เพื่อแยกขยะส่วนที่
สามารถน าผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ และ เชือ้เพลิง
ขยะเกรดต ่า 

 

6.) ท าการคดัแยกโลหะด้วยแมเ่หล็กและเคร่ือง
เป่าลม จึงเป็นอันเสร็จสิน้กระบวนการ
จดัการขยะ เพ่ือผลิตเป็น RDF-3 

ที่มา: ข้อมลูของ SUTG 

ผลพลอยได้จากกระบวนการจัดการขยะดังกล่าว คือ ปุ๋ ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดิน เชือ้เพลิงขยะเกรดต ่า (Rejected 
Waste) และ เชือ้เพลิงขยะ RDF-3 ซึ่งต่างเป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการก าจดัขยะที่มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ 

คุณสมบัตกิารขึน้ทะเบียนนวตักรรมไทย 

ตามที่ SUTG ได้รับช่ือเป็นผู้ขึน้ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทย ส าหรับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิง (Refuse-
Derived Fuel: RDF) และปุ๋ ยอินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel: RDF and Organic 
Fertilizer Production) จากส านกังบประมาณ โดยหลกัเกณฑ์เบือ้งต้นของการขึน้ทะเบียนนวตักรรมไทยสรุปได้ ดงันี  ้

1) ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีขอขึน้ทะเบียนต้องเป็นผลมาจากการวิจยัหรือการพฒันา อย่างมีนยัส าคญัโดยสถาบนัวิจยั
ไทย สถาบนัการศกึษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย 

2) เจ้าของผลติภณัฑ์หรือบริการท่ียื่นค าขอขึน้ทะเบียนต้องเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า และ
มีผู้ ถือหุ้นเป็นสญัชาติไทยไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 51 หรือองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการผลิตและ
จ าหนา่ย 

3) ผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ขอขึน้ทะเบียนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบงัคับของ ผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ ๆ (ถ้ามี) 
รวมทัง้ผา่นการตรวจสอบจากสถาบนัท่ีนา่เช่ือถือ 
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4) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึน้ทะเบียนต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุใน เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความปลอดภยัในการใช้งานและไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากหนว่ยงาน
วิเคราะห์ทดสอบท่ีเช่ือถือได้ 

ผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ผ่านหลกัเกณฑ์ข้อ 1) – 4) จะได้รับการขึน้ทะเบียนนวตักรรมไทยของส านกังบประมาณ และถือเป็น

พสัดุสง่เสริมนวตักรรม ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดทุี่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนบัสนนุและก าหนดวิธีการจัดซือ้จดัจ้า งพสัดุโดยวิธี

คดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ดงันี ้หากมีผู้ขายหรือผู้ ให้บริการตัง้แต่สองรายขึน้ไป หน่วยงานของรัฐจะจดัซือ้หรือจดัจ้าง

โดยวิธีคดัเลอืก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทกุรายเข้าเสนอราคา 

ในการนี ้SUTG มีความเสี่ยงกับกระบวนการและวิธีการในการขอต่ออายุสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งหากยังไม่มีระเบียบ

กฎเกณฑ์ที่แน่ชัดว่า SUTG จะสามารถยื่นค าขอต่ออายุการขอรับสิทธิประโยชน์ดงักลา่ว อาจสง่ผลให้ SUTG ไม่มีช่ือขึน้อยู่ในบญัชี

นวตักรรมไทย ซึ่งจะท าให้ต้องได้รับพิจารณาการจดัซือ้จดัจ้างจากภาครัฐโดยวิธีการจดัซือ้จดัจ้างโดยทัว่ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง

ความเสีย่งดงักลา่ว แตอ่ยา่งไรก็ตาม SUTG มีแนวโน้มที่จะได้รับการตอ่อายบุญัชีนวตักรรมดงักลา่วเนื่องด้วยการได้มาซึง่นวตักรรมนัน้

จ าเป็นต้องผ่านการคดเลือกอย่างละเอียด ทัง้นี  ้หาก SUTG ไม่ได้รับการต่ออายสุิทธิบตัรดงักลา่ว บริษัทฯ เล็งเห็นว่าด้วยอายทุี่เหลือ

ของบญัชีนวตักรรม SUTG จะสามารถสร้างผลงานด้านการรับเหมาก่อสร้างโครงการจัดการขยะที่เพียงพอในการท าธุรกิจต่อไปใน

อนาคตไมว่า่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างที่ต้องผา่นขัน้ตอนการประมลูทัว่ไปก็ตาม 

แผนการด าเนินการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

 

เนื่องจาก SUTG เป็นผู้ ได้รับสิทธิการใช้เทคโนโลยีระบบจัดการ SUT-MBT ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งระบบจัดการดังกล่าวได้ขึน้
ทะเบียนใน “บัญชีนวัตกรรมไทย” กับส านักงบประมาณ  SUTG จึงเข้าสามารถรับงานจากภาครัฐผ่านการจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่มีขัน้ตอนสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เจ้าหน้าที่พสัดุ/ผู้ ได้รับมอบหมายของหน่วยงานภาครัฐจดัท าแผนการจดัซือ้จดัจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่
แผนการจดัซือ้จดัจ้างประจ าปี 

(2) คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พสัดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐจดัท าร่างขอบเขตของงาน รวมทัง้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การพิจารณาคเลอืกงานท่ีมีการเสนอเข้ามา 

(3) เจ้าหน้าที่พสัดจุดัท ารายงานขอซือ้หรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(4) การเชิญชวนตอ่รอง โดยแบง่ออกเป็น 

ขออนมุตัิ
งบประมาณ

ท าสญัญารับ
จดัการขยะ

จดัซือ้จดัจ้าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง

ติดตามและ
ควบคมุ
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1) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลอืก หรือ วิธีคดัเลอืกแล้วแตไ่ม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอไมไ่ด้มี

การคิดราคา หรือ มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ไม่มีพสัดอุื่นทดแทนได้ หรือ มีความจ าเป็นโดยฉกุเฉิน หรือ 

เป็นพสัดุที่ได้ท าการจดัซือ้จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว หรือ เป็นพสัดทุี่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานรัฐ หรือ เป็นพสัดุ

ที่ดินหรือสิง่ปลกูสร้าง หรือ พสัดอุื่นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1) คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ / ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่

กรณี 

2) คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอ่หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ 

3) หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนมุตัิซือ้หรือจ้างเห็นชอบผลการคดัเลอืก 

2) กรณีที่จดัซือ้จดัจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่ซือ้หรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ 

(5) ประกาศผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(6) ลงนามในสญัญาตามแบบที่ก าหนด โดยมิจ าเป็นต้องรอให้พ้นระยะเวลาอทุธรณ์ในกรณีมีบคุคลอื่นโต้แย้งเก่ียวกบั
การจดัซือ้จดัจ้าง 

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มา 

มลูคา่ของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด โดยการรับโอนหุ้นทัง้หมดใน SUTG ที ่
SUTGH จะถือ ณ วันโอนกิจการ จ านวน 132,000 หุ้ น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว
ทัง้หมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ SUTGH แทนการช าระด้วยเงิน
สด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท เพื่อตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดย
ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุ้น ที่ราคา 1 บาทต่อหุ้น และหุ้นกู้ แปลงสภาพจ านวน 265,000 หน่วย ที่
ราคา 1,000 บาทตอ่หนว่ย ซึง่เป็นมลูคา่ตามที่ก าหนดในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่ว
แบง่ออกเป็น (1) การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจดัสรรให้แก่ 
SUTGH ในราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาด
เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
72/2558 และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ของบริษัทฯ จ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 
บาทต่อหนว่ย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพเทา่กบั 1.43 บาท ซึง่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 
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8. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

8.1 มูลค่าสิ่งที่ได้รับ 

การก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดนัน้ บริษัทฯ พิจารณาจากการเปรียบเทียบมลูค่ายุติธรรม 
(Fair Value) ของสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH ซึง่บริษัทฯ ร่วมพิจารณาประเมินกบัที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก SUTGH เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ที่จะไม่มีหนีส้ินใด ๆ ที่มีนัยส าคญั และมีเพียงเงินลงทุนใน SUTG ที่สดัส่วนร้อยละ 66.00 ณ วนัโอนกิจการ 
ดงันัน้ มูลค่ายตุิธรรมของ SUTGH สามารถประเมินได้จากมูลค่ายุติธรรมของ SUTG ที่สดัส่วนร้อยละ 66.00 โดยราคายตุิธรรมของ 
SUTGH ที่ประเมินมีมูลค่าเท่ากับ 460,000,000 บาท ทัง้นี  ้อ้างอิงวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) และวิธีเทียบคา่เฉลีย่อตุสาหกรรมที่ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Multiple-Based) 

มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึง่ได้แก่ หุ้นทัง้หมดใน SUTG ที่ SUTGH จะถือ ณ 
วนัโอนกิจการ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียก
ช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ซึง่บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท เพื่อจดัสรรให้แก่ SUTGH และจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 
จ านวน 265,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 265,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย 
คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท โดยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วได้มาจากการเปรียบเทียบมลูคา่
ยตุิธรรม (Fair Value) ของ SUTGH และสดัสว่นการจดัสรรระหวา่งการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วเกิดขึน้จาก
การเจรจากนัระหวา่งบริษัทฯ และ SUTGH 

การประเมินมูลค่าดงักลา่วนัน้ พิจารณาจากโครงการที่ SUTG พึงจะได้จากบญัชีนวตักรรม(Potential Backlog) โดยใช้วิธี
อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิ (P/E) และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยการประมาณการของวิธีคิดลดกระแสเงิน
สดนัน้อยูภ่ายใต้สมมตุิฐานซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

- การเร่ิมรับรู้รายได้พิจารณาจากโอกาสที่จะได้รับคดัเลือกเข้าท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง โดยรายได้ที่น ามาใช้ในการคิดลด

สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

ประเภทโครงการ คู่สัญญา 
มูลค่าโครงการ
ตามงบประมาณ 

(ล้านบาท) 

โอกาสที่คาดว่า
บริษัทจะได้รับ
คัดเลือก1/ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเร่ิมรับรู้

รายได้ 

โครงการที่ใช้เทคโนโลยีของ SUTG ที่ปราภฎอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25602/ 

 โครงการที่ SUTG คาดว่าจะได้เข้าท าสัญญาในระยะเวลาอันใกล้โดยพิจารณาจากความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการจดัซือ้จดัจ้างระบบจดัการขยะเพ่ือผลิตเป็น
เชือ้เพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ ย
อินทรีย์ 
จ านวน 7 โครงการ 

5 เทศบาล 
2 อบต. 

1,057 100 
2561-2562 
ภายใน 2 ปี 
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ประเภทโครงการ คู่สัญญา 
มูลค่าโครงการ
ตามงบประมาณ 

(ล้านบาท) 

โอกาสที่คาดว่า
บริษัทจะได้รับ
คัดเลือก1/ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเร่ิมรับรู้

รายได้ 

 โครงการที่ SUTG จะได้เข้าท าสัญญาในระยะเวลาอันใกล้แต่อาจจะมีโอกาสความคลาดเคล่ือน และ/หรือ ล่าช้าโดยพิจารณาจากความพร้อม

ของหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการจดัซือ้จดัจ้างระบบจดัการขยะเพ่ือผลิตเป็น
เชือ้เพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ ย
อินทรีย์ 
จ านวน 10 โครงการ 

8 เทศบาล 
2 อบต. 

1,244 75 
2561-2563 
ภายใน 3 ปี 

 โครงการที่ใช้เทคโนโลยีของ SUTG และมีแนวโน้มที่จะปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3/ 

โครงการจดัซือ้จดัจ้างระบบจดัการขยะเพ่ือผลิตเป็น
เชือ้เพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ ย
อินทรีย์ จ านวนทัง้สิน้ 15 โครงการ 

12 เทศบาล 
3 อบต. 

1,180 50 
2562-2566 
ภายใน 3-4 ปี 

หมายเหตุ: 1/ โดยการประเมินดงักลา่วเป็นการประเมินจากมมุมองของผู้บริหารของ SUTG และ บริษัทฯ 
2/ เอกสารงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เลม่ที่ 13 (4) ส านกังบประมาณ 
3/ ฐานข้อมลูของ SUTG 

สมมติฐานในการประเมินมลูคา่ดงักลา่วนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ พิจารณาโอกาสของการได้รับคดัเลือกโดย
การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่การจดัซือ้จดัจ้างแบบเฉพาะเจาะจงดงักลา่วนัน้จะเลอืกจดัซือ้จดั
จ้างกบัพสัดทุี่ได้รับการสนบัสนนุเป็นอนัดบัแรก ซึง่สนิค้าที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นบญัชีนวตักรรมนัน้เป็นพสัดทุี่ภาครัฐ
ต้องการสง่เสริม ดงันัน้ SUTG มีโอกาสได้รับเลอืกให้ท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง อยา่งไรก็ดี SUTG มีความเสีย่งเร่ืองการเข้า
ท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง รวมถึงการได้รับจดัสรรงบประมาณของหนว่ยงานภาครัฐ  

- การคิดค านวนการประเมินมลูคา่ตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นัน้ ใช้ระยะเวลาคิดค านวนทัง้หมด 7 ปี  

- ความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้นในช่วงร้อยละ 25.0-27.5 (เปรียบเทียบอตัราท าก าไรขัน้ต้นของ SUTG ในอดีตเฉลีย่ที่ร้อย
ละ 28.5) ตลอดอายกุารท าประมาณการกระแสเงินสด 

- การประมาณการต้นทนุคา่ใช้จ่ายและต้นทนุการบริหารงานแบง่สว่นของต้นทนุดงักลา่วเป็นต้นทนุคงที่และต้นทนุผนัแปร โดย
ต้นทนุผนัแปรจะเป็นไปตามงานท่ีได้รับและต้นทนุทางตรงเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 

- การประมาณการเงินทนุหมนุเวียนของ SUTG ร้อยละ 5.00 ของทกุ ๆ มลูคา่งานที่ได้รับการจดัซือ้จดัจ้าง โดยเงินทนุดงักลา่ว
จะน าไปใช้เพื่อค า้ประกนัผลงานเมื่อตอนเข้าท าสญัญา และเพื่อน าไปใช้จ้างผู้ รับเหมา (Sub-Contractor) ตอ่ไป 

- การคิดลดโดยใช้อัตราคิดลด (WACC) ที่ร้อยละ 10.38 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนตลาดย้อนหลงัที่ร้อยละ 11.75 และใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีที่ร้อยละ 2.37 
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นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิของ ของ
อตุสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท 
อัตราส่วนราคาต่อ 

ก าไรสุทธิ  
(เท่า) 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 50.1 
บริษัท อติาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 39.9 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 29.1 
บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 22.2 
บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 19.8 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) 19.0 
บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 15.8 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 15.0 
บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จ ากดั (มหาชน) 11.3 
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8.2 
บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 6.7 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.7 
ค่าเฉลี่ย 13.3 

 
หมายเหตุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2561 

เกณฑ์ในการพิจารณาธุรกิจที่คล้ายคลงึกนันัน้พิจารณาโดยใช้บริษัทที่อยูใ่นอตุสาหกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั ทัง้นี ้
ในการเลือกบริษัทที่น ามาคิดค านวนค่าเฉลี่ยของอตุสาหกรรมนัน้ได้ท าการน าเอาบริษัทที่มีค่าอตัราสว่นราคาต่อก าไรสทุธิสงูกว่า 29 
เท่าออกจากการค านวนค่าเฉลี่ย เนื่องด้วยอตัราสว่นราคาต่อก าไรสทุธิของบริษัทดงักลา่วถกูพิจารณาว่าเป็นค่านอกเกณฑ์ (Outlier) 
โดยก าไรต่อหุ้นของ SUTG ในปี 2560 เท่ากับ 420.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิของ
อตุสาหกรรมที่ 13.3 เทา่ จะได้มลูคา่ยตุิธรรมของ SUTG ที่ 5,590 บาทตอ่หุ้น หรือ คิดมลูคา่กิจการทัง้หมดที่ 1,118 ล้านบาท 

โดยหากใช้ทัง้สองวิธีข้างต้นจะท าให้ได้มลูคา่ยตุิธรรมของ SUTG อยูใ่นช่วงระหวา่ง 700 -1,100 ล้านบาท ด้วยวิธีการคิดลด
กระแสเงินสด และคา่เฉลีย่อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตามล าดบั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาสมมติฐานดงักลา่วร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าราคาดงักล่าวนัน้
เหมาะสมหากเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยใช้อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรสทุธิ และการคิดลดกระแสเงินสด  ซึ่งวิธีคิดลด
กระแสเงินสดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ ซึง่ค านวณมลูค่าของ SUTG ได้เทา่กบั 700,000,000 บาท ดงันัน้ สดัสว่นการถือหุ้นของ SUTGH 
ใน SUTG ที่ร้อยละ 66.00 จึงเทียบเท่ากบัมลูค่าสิ่งตอบแทนจ านวน 460,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนดงักล่าวให้กับ 
SUTGH เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ซึง่คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท ซึง่วิธีดงักลา่วเหมาะสมที่จะน ามาใช้และ
สะท้อนถึงโอกาสที่จะเกิดขึน้ของโครงการตา่ง ๆ ในอนาคตและสทิธิในบญัชีนวตักรรมของ SUTG อนึ่ง ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการ
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รับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์  SUTG จะใช้เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนใน SUTG และ/หรือ หาเงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงินในลกัษณะของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ส าหรับการรับประกันโครงการ (Bank Guarantee) หรือ เงินกู้ ในลกัษณะของเงินกู้ ยืม
โครงการ (Project Finance) ส าหรับโครงการของ SUTG 

8.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนใน SUTG 

8.2.1 ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ก. ความเสี่ยงจากการรับงานผ่านการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

ปัจจุบัน SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียนบัญชีนวตักรรมไทย ส าหรับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื อ้ เพลิง (Refuse-Derived Fuel: RDF) และปุ๋ ยอินทรีย์  (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-
Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer Production) เพียงรายเดียว โดย SUTG ใช้เวลากว่า 10 ปี ในการวิจัยและ
พัฒนาจนตลอดถึงการขึน้ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้ส าเร็จ อย่างไรก็ดีหากในอนาคตมีผู้ ประกอบการรายอื่นที่มี
คุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น และนวตักรรมของบุคคลดงักล่าวไม่ได้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่ 
SUTG มีสิทธิใช้โดยถกูต้อง SUTG มีความเสี่ยงจากการแข่งขนัของผู้ขึน้บญัชีนวตักรรมในรูปแบบคล้ายคลึงกัน เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐจะมีผู้ประกอบการเป็นตัวเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพิ่มขึน้ ท าให้ SUTG อาจไม่ได้รับ
พิจารณาจดัซือ้จดัจ้างจากหนว่ยงานของรัฐ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของ SUTG ในอนาคต 

ข. สิทธิประโยชน์ 

ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีผา่นหลกัเกณฑ์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการขึน้ทะเบียนนวตักรรมไทย เป็นเวลาสงูสดุ 
8 ปี ซึ่ง SUTG ได้รับสิทธิประโยชน์ตัง้แต่ มีนาคม 2559 – มีนาคม 2566 (7 ปี) (อ้างอิงตามบญัชีนวตักรรมไทย ฉบบัเดือน
มิถนุายน 2560 ของส านกังบประมาณ) ซึ่ง ณ ปัจจุบนัส านกังบประมาณและหน่วยงานที่เก่ียวข้องยงัไม่มีการออกระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ในการขยายระยะเวลาการรับสทิธิประโยชน์จากการขึน้ทะเบียนนวตักรรมไทย ดงันัน้ เมื่อสิน้สดุระยะเวลา
การรับสิทธิประโยชน์ดงักลา่ว SUTG มีความเสีย่งกบักระบวนการและวิธีการในการขอต่ออายุสทิธิประโยชน์ดงักลา่ว ซึง่หาก
ยงัไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แนช่ดัวา่ SUTG จะสามารถยื่นค าขอตอ่อายกุารขอรับสทิธิประโยชน์ดงักลา่ว อาจสง่ผลให้ SUTG 
ไมม่ีช่ือขึน้อยู่ในบญัชีนวตักรรมไทยก็จะต้องได้รับพิจารณาการจดัซือ้จดัจ้างจากภาครัฐโดยวิธีการจดัซือ้จดัจ้างโดยทัว่ไป ซึ่ ง
จะต้องแขง่ขนัตอ่ผู้ประกอบการหลายราย และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของ SUTG ในอนาคต 

ค. การไม่ได้รับการจัดซือ้จัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ส านกังบประมาณจะก าหนดแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะก าหนดรายช่ือโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ส่วนราชการท้องถ่ินด าเนินการจดัซือ้จัดจ้างผู้ประกอบการที่มีคุณสมบตัิตรงตามความต้องการที่จะด าเนิน
โครงการดงักลา่วได้ ซึง่โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการจดัการขยะเพื่อผลติเป็นเชือ้เพลงิ (Refuse-Derived Fuel: RDF) และ
ปุ๋ ยอินทรีย์ ณ ปัจจบุนั มี SUTG เป็นผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทยเพียงรายเดียวที่มีคณุสมบตัิจะได้รับการ
จดัซือ้จดัจ้าง เพื่อด าเนินการตามโครงการดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตัิสว่นราชการท้องถ่ินบางแห่ง มีการด าเนินการ
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จัดซือ้จัดจ้างผู้ประกอบการรายอื่นการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ SUTG มีความเสี่ยงไม่ได้รับการจัดซือ้จัดจ้างตาม
งบประมาณที่ได้จดัสรรไว้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แม้ SUTG จะมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ อย่างไรก็ดี SUTG มีสทิธิสง่หนงัสือร้องเรียน
ตอ่สว่นราชการท้องถ่ินนัน้ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หาก
เห็นว่าโครงการดงักล่าวสว่นราชการท้องถ่ินควรด าเนินการจดัซือ้จัดจ้าง SUTG เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียน
บญัชีนวตักรรมไทยเพียงรายเดียวที่มีคณุสมบตัิจะด าเนินโครงการดงักลา่วได้ ประกอบกบัข้อสัง่การของนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วนัที่ 2 พฤษภาคม 2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจดัซือ้จดัจ้างพสัดุ
สง่เสริมนวตักรรมอยา่งน้อยในอตัราสว่นร้อยละ 30 ของความต้องการใช้งานทัง้หมดของหนว่ยงาน 

8.3 มูลค่าสิ่งที่จ่าย 

8.3.1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนจ านวน 195,000,000 บาท 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ SUTGH ในราคาหุ้นละ 
1 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 195,000,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามที่จะระบุในสัญญาโอนกิจการทัง้หมด และ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาเสนอขายที่ 1 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาดงักลา่วเป็นราคายตุิธรรมของหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูคา่ของบริษัทฯ ดงันี ้

วิธีประเมินมูลค่า มูลค่าทางบัญชี 
มูลค่าทางบัญชี
ปรับปรุงแล้ว 

เปรียบเทยีบ
อัตราส่วนราคา
ปิดต่อส่วนของผู้

ถือหุ้น 

เปรียบเทยีบราคา
ตลาด 

เปรียบเทยีบ
อัตราส่วนราคา
ปิดต่อก าไรสุทธิ 

คิดลดกระแสเงนิ
สด 

ความเหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมเ่หมาะสม เหมาะสม 

มูลค่ายุติธรรม 

(บาทต่อหุ้น) 
0.33 0.47 0.75 1.35 

บริษัทฯ มีผล
ด าเนินงานขาดทนุ 

0.77 

 

บริษัท 
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 

(เท่า) 
บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 7.2 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 5.3 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 4.9 
บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 4.6 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) 3.1 
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.0 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.1 
บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.9 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.8 
บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 1.7 
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บริษัท 
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 

(เท่า) 
บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.7 
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.5 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.5 
บริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 1.2 
บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 1.1 
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 1.0 
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ร่ิง คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.9 
บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จ ากดั (มหาชน) 0.7 
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 0.6 
บริษัท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) 0.5 
บริษัทเนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) 0.5 
ค่าเฉลี่ย 2.2 

หมายเหตุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2561 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ นัน้ มีความเหมาะสมในช่วง 0.33 - 0.77 
บาท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบมลูค่ายตุิธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ร่วมพิจารณาประเมินกบัที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริษัทฯ โดยใช้วิธีมลูค่าทางบญัชี มลูค่าปรับปรุงทางบญัชี เปรียบเทียบอตัราส่วนราคาปิดต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และวิธีคิดลด
กระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสม ทัง้นี ้วิธีราคาปิดต่อก าไรสุทธิ และราคาตลาดเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม  เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนและราคาตลาดไม่สะท้อนราคายุติธรรมของบริษัทฯ เนื่องจากราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทฯ  ไม่มี
ความสมัพนัธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เกณฑ์การพิจารณาบริษัทที่ท าธุรกิจคล้ายคลึงกนันัน้พิจารณาจากบริษัทที่ท า
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สว่นการคิดค านวนค่าเฉลี่ยจะพิจารณาการน าเอาอตัราสว่นราคาปิดต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นนอกเกณฑ์ ท่ีสงูกว่า 5 
เท่าออกจากการคิดค านวน เนื่องด้วยมีค่าที่สูงกว่ากลุ่มค่อนข้างมาก ดังนัน้  หากพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ 2.2 เท่า และมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ที่ 0.34 บาทต่อหุ้น 
ทัง้นี ้วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นัน้ จะได้มูลค่าสงูสุดที่ 0.77 บาทต่อหุ้น  
ราคาดังกล่าวพิ จารณ าจากงบประมาณ ภาค รัฐในส่วนงานของบ ริษั ทฯ  มี การชะลอตัวอย่างต่ อ เนื่ อ งประกอบกับ 
การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่ ต้องใช้ความช านาญการของวิศวกรในการประเมินต้นทุนเป็นหลัก รวมถึงงานต่าง ๆ มี  
ความผนัผวนค่อนข้างมากเมื่อเร่ิมท างาน การคาดคะเนโอกาสความส าเร็จในการประมลูงานนัน้ก็มีความซบัซ้อน ดงันัน้ วิธีประเมิ น
มู ล ค่ า โด ย ใ ช้ วิ ธี มู ล ค่ า ท า ง บั ญ ชี  มู ล ค่ า ป รั บ ป รุ ง ท า ง บั ญ ชี  แ ล ะ เป รี ย บ เที ย บ อั ต ร า ส่ ว น ร า ค า ปิ ด ต่ อ 
สว่นของผู้ ถือหุ้นจึงนา่จะสะท้อนมลูค่ายตุิธรรมของบริษัทฯ ได้ดีกวา่ ทัง้นี ้แม้วา่ราคา 1 บาทต่อหุ้นนัน้เป็นราคาที่สงูกวา่ราคายตุิธรรม
ของบริษัทฯ ซึ่งที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายดงักลา่วคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึง
ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.) หากเสนอขายด้วยราคายตุิธรรมดงักลา่ว จะท าให้เกิดสว่นลดมลูคา่หุ้นท่ีต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ ท่ีราคาหุ้นละ 1 บาท  
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2.) หากพิจารณาถึงศักยภาพภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด และความเป็นไปได้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานแล้วนัน้ ราคาเสนอขายที่ 1 บาท ดงักลา่ว มี Premium สงูกว่าราคายตุิธรรมที่ 0.23 บาท
ตอ่หุ้นซึง่เป็นมลูคา่ที่เหมาะสมในการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัที่ราคาหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการของบริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ใช้
ราคาเสนอขายที่มีความสมเหตสุมผลที่สดุเมือ่พิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และเป็นราคาทีต่กลงกบัผู้ ถือหุ้น
ของ SUTGH ได้ส าเร็จ 

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นของบริษัทฯ บนวิธีการคิดค านวนมลูค่าแยกธุรกิจ หรือ Sum-of-the-Parts อยู่ภายใต้
สมมตุิฐานซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) 

- ประมาณให้บริษัทฯ เข้าประมลูและชนะการประกวดราคาในงานรับเหมากอ่สร้างรวม 600 – 800 ล้านบาทตอ่ปี โดยเป็น
งานในภาคสว่นที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญประกอบด้วยงานรับเหมาก่อสร้างทางด้านน า้ประปาและบ าบดัน า้เสียกับ
หนว่ยงานราชการ และให้ความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ5 – 8 (หากพิจารณาอตัราท าก าไรขัน้ต้นในอดีต
ที่ร้อยละ -2.00) 

- ใช้ระยะเวลาในการคิดลดกระแสเงินสดรวม 10 ปี โดยใช้อัตราคิดลดที่ ร้อยละ 10.38 โดยใช้ Capital Asset Pricing 
Model หรือ (CAPM) โดยใช้อตัราผลตอบแทนตลาดย้อนหลงัที่ร้อยละ 11.75 และใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อาย ุ10 ปีที่ร้อยละ 2.37 

- บริษัทฯ มีต้นทนุคงที่ในด้านคา่ใช้จ่ายพนกังานที่ค่อนข้างสงู โดยให้การเติบโตดงักลา่วอ้างอิงจากอตัราเงินเฟอ้ที่ร้อยละ 
2.00 

- ไมม่ีการก าหนดให้บริษัทฯ ต้องลงทนุเพิ่มเติมในสว่นของการซือ้สนิทรัพย์ถาวร 

ธุรกิจการลงทุน (Build Operate Transfer) 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการผลิตน า้ประปาที่อ าเภอเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการบ าบัดน า้เสียที่นิคม
อตุสาหกรรมมณัฑะเลย์ โดยอยูภ่ายใต้สมมตุิฐานซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 โครงการผลิตน า้ประปา 

- โครงการดังกล่าวมีก าลังการผลิตการผลิตรวม 6,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถเร่ิมเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2561 ทัง้นี ้รายได้ของโครงการขึน้กบัประเภทและอตัราการใช้
น า้ตอ่โรงงานหรือประชากรในพืน้ท่ี 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

1-35 

- ประมาณการโรงงานสามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพและผู้คนหนัมาใช้ได้เต็มก าลงัภายในระยะเวลา 3 
ปี ซึ่งที่มาดงักลา่วมาจากการตรวจสอบความต้องการใช้น า้ในเขตดงักล่าว และมีอตัราการสญูเสียน า้ที่
ร้อยละ 20 ก่อนถึงผู้บริโภค ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของราคาน า้ประปาที่ปีละร้อยละ 3.00 

- โครงการใช้อตัราคิดลดที่ร้อยละ 10.03 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนตลาดย้อนหลงัที่ร้อยละ 11.75 และใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีที่ร้อยละ 
2.37 

 โครงการโรงงานบ าบัดน า้เสียที่ นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ หรือ Central Waste Water Treatment 
Plant, Mandalay, Myanmar 

- โครงการดงักลา่วมีก าลงัการผลติการผลติรวม 2,200 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั และสามารถเร่ิมเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ในชว่งปลายปี 2562 ทัง้นี ้รายได้ของโครงการขึน้กบัอตัราคา่คณุภาพน า้ที่โครงการสามารถ
บ าบดัได้โดยจะมีการวดัคณุภาพก่อนท่ีจะปลอ่ยไปยงัแหลง่น า้ธรรมชาติตอ่ไป 

- ก าหนดให้โรงงานสามารถบ าบดัน า้เสียได้ในช่วงร้อยละ 50 – 75 ของก าลงัการผลติ ทัง้นี ้จะมีการเพิ่มขึน้
ของราคาคา่บ าบดัน า้เสยีตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

- โครงการใช้อตัราคิดลดที่ร้อยละ 12.98 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนตลาดย้อนหลงัที่ร้อยละ 11.75 และใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีที่ร้อยละ 
2.37 ขณะเดียวกนัได้เปรียบเทียบกบับริษัทท่ีท าธุรกิจใกล้เคียงกนักบัโครงการของบริษัทฯ 

8.3.2 การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนจ านวน 265,000,000 บาท 

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5) ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

หวัข้อ รายละเอียด 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯไม่ด้อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 

วงเงนิ 265,000,000 บาท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่หนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

265,000 หน่วย 

อายุ 3 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

อัตราดอกเบีย้และ 
การช าระดอกเบีย้ 

ร้อยละ 2.80 ตอ่ปี โดยช าระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน ทัง้นี ้จ านวนดอกเบีย้ช าระจะเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ถ้าต าแหน่งที่
สามมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบัห้า ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองขึน้หนึ่งต าแหน่ง 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

1-36 

หวัข้อ รายละเอียด 

อัตราส่วนการแปลง
สภาพ 

1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 699.30071 หุ้นสามญัของบริษัทฯ (โดยเศษของหุ้นตัง้แตห่ลกัหน่วยให้ปัดขึน้) 

ราคาแปลงสภาพ 1.43 บาท 

ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 90 ของราคาตลาด ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 
วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุัติ
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันที่ 14 
มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้ น และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เหมาะสมจากราคาตลาด
ดงักลา่ว ทัง้นี ้การเสนอขายและก าหนดราคาแปลงสภาพนัน้เป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นสิ่งตอบแทน
ในธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์ ซึง่แตกต่างจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลง
สภาพให้แก่นกัลงทนุสถาบนัหรือนักลงทนุรายย่อยเพื่อระดมทนุในกรณีทัว่ไป โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการก าหนด
ราคา ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติเร่ืองดงักลา่วเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลงัการเปิดเผย
แผนการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ  

ระยะเวลาการใช้ 
สิทธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เม่ือพ้น 2 ปี หลงัจากวนัออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจนถึงวนัท าการที่ 15 ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การแปลงสภาพ 

185,314,690 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

ข้อจ ากัดใน 
การแปลงสภาพ 

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ได้มาจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพเม่ือรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH 
ถืออยู่เดิมในสิน้วันท าการก่อนหน้าวันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารด้วยทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ภายหลงัมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแตล่ะคราว ไมว่่าในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกวา่ ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ซึ่งค านวณจากทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลง
สภาพทัง้จ านวน) 

ทัง้นี ้สดัสว่นสงูสดุในการถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 30.00 ข้างต้น ภายหลงัการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละ
คราวพิจารณาจากสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นายสลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 6.37 5.15 
5 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นายปรินทร์ พฒันาภรณ์ 4,544,897 0.58 0.47 
8 นางสาวชวษิศา ชีวะเกต ุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 96,397,963 37.76 30.55 

หมายเหตุ: 1/ ค านวณจากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่คิดเป็นทนุช าระแล้วเทา่กบั 784,968,760 บาท 
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(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้น แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทนุช าระแล้วเท่ากบั 970,283,450 บาท 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทัง้จ านวน) 

วิธีการจัดสรร จดัสรรตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทัง้จ านวนและในคราวเดียวให้แก่ SUTGH 
ในการนี ้รายละเอียดการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระบัญชีของ 
SUTGH มีดงันี ้

(1) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 238,902 หน่วย  
(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 26,096 หน่วย 
(3) นางสาวนิตยา ภตูิวตัร จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 2 หน่วย 

ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH แต่ละรายนัน้ขึน้อยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของ 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที่บริษัทฯ 
จะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลง
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพนัน้อาจมีการปรับเปลี่ยนเม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหมใ่นราคาต ่า 
(3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นในราคาต ่า 
(4) บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในสญัญาระหวา่ง SUTGH ผู้ ถือหุ้น ของ SUTGH และบริษัทฯ  
(6) กรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้
สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกวา่เดิม 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ 
แปลงสภาพก่อนวัน
ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้น
กู้แปลงสภาพ 

ไมว่า่ในเวลาใด ๆ ก็ตาม ภายหลงัจากวนัที่การออกหุ้นกู้ แปลงสภาพครบ 2 ปี บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั
มิได้มีการแปลงสภาพในขณะนัน้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควรในราคาเท่ากับจ านวนเงินต้นของหุ้ นกู้ แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบีย้สะสมซึ่งค านวณจนถึงวันที่มี  
การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 

แหล่งเงนิทุนของ 
บริษัทฯ เมื่อหุ้นกู้ถูก
แปลงสภาพ หรือ ครบ
ก าหนดไถ่ถอน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กรณี  
1.) หุ้นกู้แปลงสภาพถกูแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

โดยแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ในกรณีนีค้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

1.1) ผู้ ถือหุ้นกู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้น
ของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิน้วนัท าการก่อนหน้าวนัที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารด้วยทนุช าระแล้วทั ง้หมดของ
บริษัทฯ ภายหลงัมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแตล่ะคราว ไมว่่าในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกวา่ ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ซึ่งค านวณจากทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพทัง้จ านวน) 
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1.2) กรณีถกูบงัคบัแปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ แปลงสภาพ และราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง  15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายของหุ้นกู้ แปลงสภาพมีราคาสูงกว่า 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 
บาท หรือ ราคาอ่ืนที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ข้างต้น) บริษัทฯ จะบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวทัง้หมดเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนการช าระเงินต้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ อนึ่ง 
การบงัคบัแปลงสภาพของบริษัทฯ ดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะได้มาจากการบังคับแปลงสภาพเม่ือรวมกับหุ้ นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่ดิมในสิน้วนัท าการก่อนหน้าวนัที่จะบงัคบัแปลงสภาพ
ในแตล่ะคราว หารด้วยทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัมีการบงัคบัแปลงสภาพในแตล่ะคราว จะต้องไมเ่กินกวา่ร้อย
ละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ซึ่งค านวณจากทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานว่ามี
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน) ทัง้นี ้ราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในแตล่ะวัน แตห่ากไม่มีราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในวนัใดภายใน
ช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการดงักล่าว เน่ืองจากไม่มีรายการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนันัน้ ๆ บริษัทฯ 
จะไมน่ าราคาหุ้นของวนัที่ไมมี่รายการซือ้ขายดงักลา่วมารวมค านวณด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพไม่สามารถแปลงสภาพได้เน่ืองจากข้อจ ากัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ก าหนดไว้นัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลภายนอกซึง่มิใช่ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้
ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้นี ้การขายหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากัด
การโอนของหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งจดทะเบียนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่เป็นการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่จะท าให้หุ้นกู้
แปลงสภาพของบริษัทฯ ไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากัดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ 

2.) กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ราคาของหุ้นกู้ แปลงสภาพตอ่หนึ่งหน่วย เท่ากบัราคาหน้าตัว๋หุ้นกู้ แปลงสภาพ รวมกับดอกเบีย้ค้างจ่าย โดยแหล่ง
เงินทนุในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทนุหมนุเวียนภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดวา่การได้มา
ซึง่พนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วจะเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของบริษัทฯ ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุภายในเพียงพอส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าว หรือ 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีต้นทนุค่าเสียโอกาสในการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพมากกวา่เงินกู้
จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ จากสถาบันการเงิน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุที่ 0.77 เทา่ และ ภายหลงัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ จะมีอตัราสว่นหนีส้ิน
ตอ่ทนุที่ 1.05 เทา่ ซึง่อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุดงักล่าวแสดงให้วา่บริษัทฯ ยงัมีสถานะทางการเงินที่อยูใ่นระดบัที่สามารถก่อหนี ้
ผกูพนัแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ (ซึง่อตัราสว่นดงักลา่วจะเท่าเดิมหากบริษัทฯ ก่อหนีใ้นสดัสว่นที่เท่ากบัหนีผู้กพนัในหุ้นกู้แปลง
สภาพ) ประกอบกบัปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่หนีส้ินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแตอ่ยา่งใด 
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หลักเกณฑ์และขัน้ตอน
ของข้อจ ากัดใน 
การแปลงสภาพในแต่
ละกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มาและความเหมาะสมของการก าหนดราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สทิธิแปลงสภาพนัน้ บริษัทฯ ซึง่มี
หลกัการในการค านวนดงัตอ่ไปนี ้

หากพิจารณาโดยอ้างถึงมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ช่วงราคาหุ้นละ 0.33 - 0.77 บาท และราคาเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ที่ราคาหุ้นละ่ 1 บาท ตามข้อ 8.2.1 ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะจดัสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ ที่ราคาหุ้นละ 1.43 บาท คิดเป็น Premium ประมาณ ร้อยละ 86 และ ร้อยละ 43 จาก 
มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ และ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ตามล าดบั  

ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 3 ปี ย้อนหลงั (2558 – 2560) อตัราการ
เติบโตของผลตอบแทนในรูปของหลกัทรัพย์เฉลี่ยช่วง 3 ปี ที่ร้อยละ 6.48 ประกอบกบัพิจารณาต้นทนุทนุของบริษัท (Ke) ที่ร้อยละ 15 
ราคาแปลงสภาพในระยะเวลา 3 ปีที่ราคา 1.43 บาท จึงเป็นราคาที่สมเหตสุมผลในการก าหนดราคาและอตัราแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย อัตราเติบโตต่อปี 

2560 1,753.71 13.66% 

2559 1,542.94 19.79% 

2558 1,288.02 -14.00% 

2557 1,497.67  

 
ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

แปลงสภาพ 

น้อยกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

พิจารณาสดัสว่นรวม
ของหุ้นก่อนและหลงั
การแปลงสภาพ 

มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของ
บริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

ไมแ่ปลงสภาพ 
ก่อนครบก าหนด

อาย ุ

มากกวา่ร้อยละ 30
ของทนุจดทะเบียน

ช าระแล้ว 

ด าเนินการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตอ่บคุลลภายนอกซึ่งไมเ่ป็น

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บงัคบัแปลงสภาพ
ภายใต้ข้อจ ากดัใน 
การแปลงสภาพ 

ไถ่ถอนเมื่อครบ
ก าหนดอาย ุ

ไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอาย ุ
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กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวนเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลกระทบตอ่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะไม่เกิดขึน้ เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เท่ากบั 1.43 บาท ซึ่งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 
ซึ่งราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น และบวกสว่นเพิ่ม 
(Premium) จากราคาตลาดดงักลา่ว 

= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + (1.43 * 185,314,690) 
   589,968,760 + 195,000,000 + 185,314,690 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 1.29  

Price Dilution =  1.35-1.29 
      1.35 
= ร้อยละ 4.1 
 

(2) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณี ที่ มี การใช้สิท ธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพทั ง้จ านวนเป็นหุ้ นสามัญ ของบ ริษัทฯ  จ านวน 
หุ้ น ส ามัญ ที่ อ อ ก ให ม่ ที่ เ กิ ด จ า ก ก า รแป ล งส ภ าพ ทั ้ง ห ม ด จ ะมี จ า น วน ไม่ เ กิ น  185,314,690 หุ้ น  
ดงันัน้ สทิธิในการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดมิจะลดลงไมเ่กิน 185,314,690 หุ้น หรือคิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 19.10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บน
สมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงักล่าวจะเกิดขึน้ก็
ตอ่เมื่อพ้น 2 ปี หลงัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

=      จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ   
  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มทนุ 

=   380,314,690 
   589,968,760 + 380,314,690 

= ร้อยละ 39.2 
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9.  ผลกระทบจากการรวมธุรกิจผ่านธุรกรรมจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อย
คา่ของสินทรัพย์และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องนัน้ การท่ีบริษัทฯ ("ผู้ซือ้") รับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 66.00 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของ SUTG ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องบนัทึกค่าความนิยม (Goodwill) และบริษัทฯ มีภาระที่ต้อง
ทดสอบการด้อยคา่ (Impairment Test) ของค่าความนิยมทกุปี หากมลูค่ายตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่ผู้ซือ้โอนให้สงูกวา่มลูค่ายตุิธรรม
ของสนิทรัพย์สทุธิของ SUTGH (“ผู้ถกูซือ้”) 

ในสว่นของมลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่ผู้ซือ้โอนให้ต้องวดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรมซึ่งค านวณจากผลรวมของมลูคา่ยตุิธรรม ณ 
วนัที่ซือ้สินทรัพย์ของ SUTGH จากผู้ถกูซือ้ โดยในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจด้วยวิธีการแลกหุ้นระหว่างผู้ซือ้ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กบัผู้ถกูซือ้ ผู้ซือ้ต้องใช้มลูค่ายตุิธรรมของสิง่ตอบแทนท่ีผู้ซือ้โอนให้ในการค านวณ ซึง่ในธุรกรรรมการรับโอนกิจกาจ
ทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ คือ มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH เพื่อ
แลกเปลีย่นกบัสนิทรัพย์สทุธิของ SUTGH อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในหลายกรณีราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ซื ้ิ

ิ
อในช่วงท่ีมีการตกลง

แลกหุ้นกนั และในช่วง ณ วนัที่มีการแลกหุ้นกนัจะมีความแตกต่างกนั ซึง่สง่ผลให้เมื่อมีการบนัทึกบญัชีโดยก าหนดมลูค่าของสิ่งตอบ
แทนท่ีผู้ซือ้โอนให้ เท่ากบั ราคาตลาด ณ วนัที่มีการแลกหุ้น จะท าให้เกิดการบนัทกึค่าความนิยมที่สงูขึน้หากราคาตลาด ณ วนัที่มีการ
แลกหุ้นสงูกว่าราคาตลาดในช่วงที่มีการตกลงแลกหุ้นกนั ซึ่งตามแนวค าถาม-ค าตอบประเด็นทางบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยการ
แลกหุ้นโดยวิชาสภาชีพบญัชีได้ออกประกาศ วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2556 นัน้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ซื ้ิ

ิ
อจะต้องทบทวนมูลค่า

ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซือ้โอนให้โดยจะต้องค านึงถึงมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นของเจ้าของของผู้ถกูซือ้บวกด้วยผลผนึกจากการแลก
หุ้น (Synergy) ระหวา่งผู้ซื ้ิ

ิ
อและผู้ถกูซือ้ท่ีจะเกิดขึน้ภายหลงัจากการรวมธุรกิจ และ ราคาตลาดของหุ้นของผู้ซื ้ิ

ิ
อในช่วงท่ีมีการตกลงแลก

หุ้นกันเพื่อประกอบการพิจารณามลูค่ายุติธรรม ทัง้นี  ้ผู้ซือ้อาจใช้ผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท าการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ
แทนที่โอนให้ดงักลา่ว ทัง้นี ้สาเหตทุี่ต้องการบนัทกึทบทวนมลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่โอนให้ในหลายๆ กรณี จะพบวา่เกิดจากการ
ที่ราคาตลาดของหุ้นของผู้ซือ้สงูขึน้มากภายหลงัจากวนัท่ีท าการตกลงอตัราส่วนการแลกหุ้นระหว่างผู้ซือ้และผู้ถูกซื ้อิ ซึ่งจะท าให้ค่า
ความนิยมที่รับรู้ในงบการเงินรวมของผู้ซือ้แสดงไว้สงูเกินกวา่ผลผนึกจากการแลกหุ้น (Synergy) ระหว่างผู้ซือ้และผู้ถกูซือ้ ท่ีจะเกิดขึน้
ภายหลงัจากการรวมธุรกิจของผู้ถูกซือ้ในจ านวนที่เป็นสาระส าคญั โดยส่วนของค่าความนิยมที่แสดงไว้สูงกว่าผลผนึกที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ภายหลงัจากการรวมธุรกิจ ไม่ได้เกิดขึน้จากการเข้าควบคมุการบริหารงานอนัน าไปสูผ่ลผนึกที่จะเกิดขึน้ภายหลงัจากการรวม
ธุรกิจ แต่เกิดขึน้จากกลไกของการตอบสนองของตลาดทุนต่อข่าวการแลกหุ้นระหว่างกิจการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่าย
จัดการของผู้ ซือ้ (หรือผู้ ถูกซือ้) ตาม Basis of Conclusion (BC 317) ของ International Financial Reporting Standard (IFRS 3) 
ดงันัน้ ผู้ซือ้จะต้องใช้ความพยายามอยา่งยิ่งยวดที่จะวดัมลูคา่ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้เพื่อขจดัหรือลดการบนัทกึมลูคา่ซึง่เกิน
จากมลูคา่ยตุิธรรมอนัเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวดัมลูคา่ของสิง่ตอบแทนที่ผู้ซือ้โอนให้ 

นอกจากนี ้ภายใต้แนวคิดการรักษาระดบัทนุที่ระบไุว้ในแม่บทการบญัชีย่อหน้า 105 ซึ่งให้ความส าคญักบัการจ าแนกความ
แตกต่างให้ชัดเจนระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและผลที่ได้รับจากการลงทุนซึ่งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมี
ความเห็นวา่ สว่นของคา่ความนิยมที่แสดงไว้สงูกวา่ผลผนกึที่คาดวา่จะเกิดขึน้ภายหลงัจากการรวมธุรกิจไมเ่ข้าขา่ยผลตอบแทนจากการ
ลงทนุและผลที่ได้รับจากการลงทนุ หากอยูภ่ายใต้สมมตุิฐานวา่ 
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1.) มลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ค านวณจากราคาตลาดที่ 1.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถวัเฉลี่ยย้อนหลงั 14 วนัท า

การก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเพื่ออนมุตัิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ มลูคา่ยตุิธรรมของ

สิง่ตอบแทนที่โอนให้จะมีคา่เทา่กบั 513.42 ล้านบาท1/ และ 

2.) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุท ธิของ SUTGH ณ วันโอนกิจการ มีมูลค่าเท่ากับ  460.0 ล้านบาท จะส่งผลให้มี 

คา่ความนิยมประมาณ 53.42 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ 1.35 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น จ านวนหุ้นที่เสนอขายต่อ บุคคลใน
วงจ ากดั 195,000,000 หุ้น  และ มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัที่ 1.35 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นจ านวนหุ้นท่ีรองรับตอ่หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 185,314,690 หุ้น 

อย่างไรก็ตาม ในการบันทึกผลกระทบทางบัญชีดงักล่าว (หากมี) จะขึน้อยู่กับการประเมิน 1) มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ
แทนทีผู่้ซือ้โอนให้ และ 2) มลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของ SUTGH โดยผู้ประเมินอิสระ รวมถึงความเห็นของผู้ตรวจสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าท าธุรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่ว บริษัทฯ จะต้องท าการทดสอบการด้อย
คา่ของคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจในรอบบญัชีที่เกิดค่าความนิยม และทกุปีหลงัจากนัน้ โดยท าการทดสอบผ่านหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งมีการปันสว่นคา่ความนิยมให้ปีละครั้งและเมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อบง่ชีห้นว่ยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดเกิดการด้อยค่า
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสนิทรัพย์ซึง่รวมคา่ความนิยมกบัมลูค่าที่คาดวา่จะได้รับคืนของหน่วยสนิทรัพย์นัน้ ค่า
ความนิยมที่เกิดการด้อยค่าหลงัจากวนัที่รวมธุรกิจจะต้องรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การทดสอบการด้อยค่าประจ าปีของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนมาอาจท าได้ในช่วงใดของปีก็ได้แต่จะต้องเป็นช่ วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี
อย่างไรก็ตาม หากค่าความนิยมที่ปันสว่นให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯ 
จะต้องทดสอบการด้อยคา่ของหนว่ยสนิทรัพย์ดงักลา่วก่อนสิน้ปีปัจจบุนันัน้ด้วย 

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ เลง็เห็นถึงโอกาสในการเข้าด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการจดัการขยะ เนื่องด้วยประเทศไทยยงัขาดการจดัการขยะที่มี
ประสิทธิภาพประกอบกบังานภาครัฐที่ได้รับการสนบัสนนุต่อไปจะเป็นงานที่เก่ียวข้องกบัขยะเช่นกนั ดงันัน้ บริษัทฯ คาดวา่การเข้าท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจะเกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) โอกาสในการเข้าประมูลและเพิ่มช่องทางการท าธุรกิจของบริษัทฯ ในการท าธุรกิจรับเหมาที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการขยะ 

(2) โอกาสในการเพิ่มรายได้และอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องในระยะยาว ผ่านการเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างเชิง

ด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบจดัการขยะ 

(3) บริษัทฯ สามารถร่วมงานกบักลุม่นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีซึ่งสามารถช่วยพฒันา ผลิตภณัฑ์และ

ประสทิธิภาพในการรับเหมาก่อสร้างมากขึน้ 

(4) บริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงขึน้จากผลประกอบการของ SUTG 
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11. แหล่งเงนิทุน 

บริษัทฯ จะออกหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน  จ านวน 195,000,000 หุ้ น  มูลค่ าที่ ต ราไว้หุ้ นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
หุ้นละ 1 บาท และออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ จ านวน 265,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยจัดสรรให้แก่ SUTGH คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ จ านวน 
460,000,000 บาท เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึง่ได้แก่ หุ้นทัง้หมดใน SUTG ที่ SUTGH จะถือ 
ณ วนัโอนกิจการ จ านวน 132,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียก
ช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG 

12. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุว้ในสญัญาโอน
กิจการทัง้หมด รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการเสร็จสมบรูณ์ โดยในเบือ้งต้นคาดว่า 
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอื่น
ใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไมพ่บผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดอย่างมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ 
เกิดขึน้หรือถูกท าให้เกิดขึน้หรือมีเหตอุนัควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ รวมทัง้อนมุตัิ
เร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ ในวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด ในวนัที่ 
10 พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ 
สงขลา ตามที่ได้ รับเสนอช่ือจาก SUTGH และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการ
เปลีย่นแปลงกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ จากเดิม คือ นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ และนายสลิบ 
สงูสว่าง ลงนามร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ เป็น นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ นายสลิบ สงูสว่าง  
นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา สองในสามทา่นลงนามร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

(5) ส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
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(6) ส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนมุตัิการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่
บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรร
หลกัทรัพย์เสร็จสมบรูณ์ภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั 

(8) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงกรรมการและ
อ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG 
จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ SUTG 
รวมทัง้อ านาจการลงนามผกูพนั SUTG จะต้องเป็นการลงนามร่วมกนักบักรรมการท่ีเสนอช่ือจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมตัิการเลิกบริษัท การแต่งตัง้ผู้
ช าระบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทน การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

13. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

13.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการ 

  -ไมม่ี- 

13.2 ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

แม้วา่ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมกรรมการจดัสรรหุ้นและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพกบั SUTGH และการด าเนินการ
ตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสทิธิเสนอช่ือบคุคล
เพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน และมีสทิธิเสนอช่ือบคุคลจ านวน 1 ทา่น เพื่อ
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันัน้ SUTGH จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ซึง่สง่ผลให้การเสนอขายและการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัก็
ตาม ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
โดยรวม 
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14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH โดยการช าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการการ
รับโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ นัน้ จะช่วยเกือ้หนนุและสง่เสริมโอกาสการรับงาน
เชิงวิศวกรรมสิง่แวดล้อมของบริษัทฯ มากยิ่งขึน้ ประกอบกบัเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั (Synergy) และเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัที่สงูขึน้ของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงผลกระทบทางด้านการถือหุ้นที่เกิดขึน้ (Dilution 
Effect) แต่หากพิจารณาถึงธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีโอกาสในการท าธุรกิจที่แคบลงเนื่องจากการชะลอตวัทางด้านงบประมาณในงาน
รับเหมา น า้ประปาและการบ าบดัน า้เสยี ในขณะที่ธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างของ SUTG นัน้มีโอกาสเติบโต เนื่องจาก SUTG เป็นผู้ ถือ
ทะเบียนบญัชีนวตักรรม ดงันัน้ การดึง SUTGH ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใน SUTG กว่าร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว
ทัง้หมดของ SUTG เข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกบับริษัทฯ นัน้ จึงมีความเหมาะสมมากกวา่การซือ้กิจการด้วยเงินสด ในขณะเดียวกนั
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่การเข้าท าธุรกรรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจะต้องไมน่ าไปสูก่ารเปลีย่นอ านาจควบคมุในกิจการของ
บริษัทฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้นกลุม่ใหม่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้เจรจาตกลงการเข้าท ารายการได้มาซึ่งกิจการและโครงสร้างการถือหุ้นที่เหมาะสม
ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาถึงโครงการท่ี SUTG พงึจะได้จากบญัชีนวตักรรม (Potential Backlog) นัน้ คณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่าหากบริษัทฯ สามารถน าบุคลากรของบริษัทฯ เข้าไปเกือ้หนุนธุรกิจของ SUTG จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใน
ธุรกิจได้ ทัง้นีใ้นอนาคตของ SUTG ที่จะไม่จ ากดัแตเ่พียงการรับงานผา่นบญัชีนวตักรรมด้วย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการ
เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ซึ่งส่งผลใ ห้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทัง้หมดที่ SUTGH ถืออยู่ใน SUTG 
จ านวนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG นัน้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และเห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นลงมติอนมุตัิในวาระท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

-ไมม่ี- 

16. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 และ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนสง่ให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 5 วนัท าการ และจะด าเนินการสง่เอกสาร
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

17. ข้อมูลอื่น ๆ  

 แนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นของ SUTG 

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้ นของ SUTG โดยการตัง้ SUTGH ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้ นในกิจการอื่น 
(Holding Company) และการโอนกิจการของ SUTGH ซึ่งประกอบด้วยหุ้ นจ านวน ร้อยละ 66.00 ซึ่ง SUTGH จะถืออยู่ใน SUTG 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

1-46 

ให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นของ SUTGH จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยภายหลงัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดแล้วเสร็จ แต่ยงัมีผู้
ถือหุ้นของ SUTG อีกรายหนึ่ง คือ นายธนภทัร บวัลอย ที่ถือหุ้นใน SUTG จ านวน ร้อยละ 34.00 นัน้ที่มิได้เข้าท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการและจดัสรรหลกัทรัพย์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด  

อยา่งไรก็ดี แม้ว่านายธนภทัร บวัลอย จะมิได้เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการและจดัสรรหลกัทรัพย์กบับริษัทฯ แต่การท่ีนาย
ธนภทัร บวัลอย ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใน SUTG จ านวนถึงร้อยละ 34.00 นัน้ ย่อมสง่ผลให้ นายธนภทัร บวัลอย ได้รับประโยชน์จากการที่ 
SUTG จะเข้ามาอยูภ่ายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ การสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั (Synergy) ระหวา่งบริษัทฯ และ SUTG 
รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัที่สงูขึน้ของทัง้บริษัทฯ และ SUTG อีกทัง้สามารถพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากบคุลากรของ
บริษัทฯ ส าหรับงานของ SUTG ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้เจรจากับนายธนภัทร บวัลอย เพื่อเข้าท าข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของ
บริษัทฯ และ SUTG เก่ียวกับการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการได้มาซึ่งหุ้นของ SUTG รวมถึงในการบริหาร
จดัการบริษัทฯ และ SUTG ในอนาคต กลา่วคือ เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นของการได้มาซึ่งหุ้น
ของ SUTG รวมถึงในการบริหารจัดการบริษัทฯ และ SUTG ในอนาคต และเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate 
Governance) ของบริษัทฯ ภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศ กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย บริษัทฯ จึงได้มีข้อตกลงการบริหารจดัการ
ธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG กบัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และผู้ ถือหุ้นของ SUTG คือ นายธนภทัร บวัลอย ท่ีถือหุ้นใน SUTG จ านวน ร้อย
ละ 34.00 ซึง่จะมีการลงนามในข้อตกลงดงักลา่วภายหลงัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์แล้วเสร็จ โดยจะมีผล
บงัคบัใช้ต่อผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้ 3 ราย ตลอดระยะเวลาที่ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และจะมีผลบงัคบัใช้ต่อผู้ ถือหุ้นของ SUTG คือ นายธนภทัร บวัลอย ตลอดระยะเวลาที่นายธนภทัร บวัลอย ยงัคง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ SUTG ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสดัสว่นท่ีมากกวา่ร้อยละ 10 
ขึน้ไป และเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยการลงนามในข้อตกลงดงักลา่วทนัทีผา่นระบบการรับสง่ข้อมลู
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในการนี ้รายละเอียดที่ส าคญัของข้อตกลงการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG สามารถสรุปได้ดงันี ้

(1) การให้บริการเก่ียวกบังานรับเหมาก่อสร้างผา่นนวตักรรมของ SUTG ไมว่า่จะเป็นนวตักรรมที่มีการขึน้ทะเบียนบญัชี
นวตักรรมหรือไมก็่ตาม 

บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงว่าการให้บริการในลกัษณะดงักลา่วจะด าเนินการ
โดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สญัญาตรง และบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจในลกัษณะที่คล้ายคลึงกันหรือไม่จ าหน่าย
ผลติภณัฑ์รวมถึงจะไม่กระท าการอนัใด ๆ ที่เป็นการขดัขวางโอกาสทางธุรกิจของ SUTG เว้นแตจ่ะตกลงร่วมกนัให้
เป็นประการอื่น นอกจากนี ้บริษัทฯ และ SUTG จะจดัตัง้หนว่ยงานยอ่ยของตนเพื่อดแูลโครงการตา่ง ๆ ร่วมกนั เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของทัง้สองฝ่าย 
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(2) การให้บริการเก่ียวกบังานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของ SUTG ซึง่งานดงักลา่วต้องพึง่พาบคุลากรของบริษัทฯ 
ในกรณีที่ SUTG ไมส่ามารถเข้าร่วมประมลู หรือ ขาดคณุสมบตัิในการเป็นผู้ รับจ้างงานบริการนัน้ ๆ  

บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงว่าการให้บริการในลกัษณะดงักลา่วจะด าเนินการ
โดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สญัญาตรง โดย SUTG จะจดัให้มีสญัญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ 
SUTG สามารถเข้าร่วมประมลูหรือเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัส าหรับโครงการนัน้ ๆ ทัง้นี  ้การด าเนินการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ 
รวมถึงที่ประชมุคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนตามสญัญาดงักลา่วที่ใกล้เคียง
กันกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดและการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมในคล้ายคลึงกันในเวลานัน้ ๆ รวมทัง้ต้องมี
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เว้นแต่จะตกลงร่วมกนัให้เป็นประการอื่น ในการนี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการในลกัษณะดงักลา่วด้วย 

(3) การให้บริการเก่ียวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของบริษัทฯ  ซึ่งงานดังกล่าวต้องพึ่งพาบุคลากรหรือ 
นวตักรรมของ SUTG ซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถใช้สทิธิในนวตักรรมดงักลา่วได้ 

บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงว่าการให้บริการในลกัษณะดงักลา่วจะด าเนินการ
โดยให้บริษัทฯ เข้าเป็นคู่สญัญาตรง โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิของนวตักรรมดงักลา่วควบคู่
ไปกบัจดัให้มีสญัญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ด าเนินงานส าหรับโครงการนัน้ 
ๆ ได้ ทัง้นี ้การด าเนินการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนตามสญัญาดงักล่าวที่ใกล้เคียงกนักับบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดและการประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมใน
คล้ายคลงึกนัในเวลานัน้ ๆ รวมทัง้ต้องมีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย เว้นแต่จะตกลงร่วมกนัให้เป็น
ประการอื่น ในการนี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการในลกัษณะ
ดงักลา่วด้วย 

(4) การให้บริการเก่ียวกบังานรับเหมาก่อสร้างซึง่ต้องอาศยัความเช่ียวชาญของบริษัทฯ 

บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงว่าการให้บริการในลกัษณะดงักลา่วจะด าเนินการ
โดยให้บริษัทฯ เข้าเป็นคู่สญัญาตรง โดย SUTG จะไม่ประกอบธุรกิจในลกัษณะที่คล้ายคลึงกันหรือไม่จ าหน่าย
ผลติภณัฑ์รวมถึงจะไมก่ระท าการอนัใด ๆ ที่เป็นการขดัขวางโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะตกลงร่วมกนัให้
เป็นประการอื่น 

(5) การให้บริการเก่ียวกบังานท่ีบริษัทฯ และ SUTG ตกลงที่จะให้บริการร่วมกนั 

บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงที่จะให้การให้บริการในลกัษณะดงักลา่วอยูภ่ายใต้
การด าเนินการและควบคมุของบริษัทฯ แบบเด็ดขาด ทัง้ในสว่นของการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานทัง้หมด 
โดยจะจดัสรรผลประโยชน์จะเกิดขึน้ตามสดัสว่นความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ SUTG ในแต่ละโครงการ ทัง้นี ้
การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
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คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ รวมถึงที่ประชมุคณะกรรมการของ SUTG เว้นแต่จะตกลงร่วมกนัให้เป็นประการ
อื่น ในการนี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการในลกัษณะดงักลา่วด้วย 

(6) การบริหารงานภายใน SUTG 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีอ านาจควบคุมใน SUTG ภายหลงัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดแล้วเสร็จ แต่บริษัทฯ และ 
SUTG จะมีการใช้บคุลากรและสินทรัพย์แยกจากกนั อีกทัง้ บริษัทฯ และ SUTG บริหารงานภายในของแต่ละบริษัท
โดยยดึหลกัของการก ากบักิจการท่ีดีเพื่อลดโอกาสในการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มากที่สดุ  

(7) การไมป่ระกอบธุรกิจในลกัษณะการแขง่ขนั 

ภายหลงัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และบุคคลที่
กระท าการร่วมกัน (Concert Party) และ นายธนภัทร บัวลอย ซึ่งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นผู้ ถือหุ้นใน
สดัส่วน ร้อยละ 34 ของ SUTG ตกลงกับบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจและผลิตภณัฑ์ที่ซ า้ซ้อนและมีการแข่งขนั
ระหว่างกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ ธุรกิจของ SUTG ทัง้ ในและต่างประเทศ อนัอาจเป็นการแข่งขนักับบริษัทฯ 
และ/หรือ SUTG ไมว่า่จะเป็นการด าเนินการโดยตนเองหรือร่วมทนุกบัผู้ประกอบการอื่น  

(8) การรักษาความลบัและใช้ข้อมลูภายใน 

ภายหลงัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และบุคคลที่
กระท าการร่วมกัน (Concert Party) และ นายธนภัทร บัวลอย ซึ่งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นผู้ ถือหุ้นใน
สดัสว่น ร้อยละ 34 ของ SUTG ตกลงกับบริษัทฯ ว่าจะเก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ 
SUTG ตลอดจนข้อมลูความลบัของคูค้่าของ SUTG ที่ตนได้รับทราบ และมิน าความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของ
บริษัทฯ และ SUTG ตลอดจนข้อมูลความลบัของผู้ รับบริการหรือคู่ค้าของบริษัทฯ และ SUTG ไปใช้ประโยชน์แก่
บริษัทอื่น และให้บคุคลภายนอกทราบ แม้วา่การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะไมท่ าให้เกิดผลเสยีหายแก่บริษัทฯ SUTG 
ผู้ รับบริการ หรือคู่ค้าก็ตาม ซึ่งข้อตกลงในส่วนนีใ้ห้มีผลบงัคับใช้ต่อไปอีกภายในระยะเวลาที่คู่สญัญาตกลงกัน
ภายหลงัจากที่นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา พ้นจากการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือหลงัจากที่นายธนภทัร บวัลอย พ้นจากการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ SUTG 

                                                                                               ขอแสดงความนับถอื 

 
 

                                                                                            นายสลบิ สงูสวา่ง 
                                                                                              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

     ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 
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1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี 1 

ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 สารสนเทศของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

 ข้าพเจ้า นายสลิบ สงูสว่าง และ นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลู
ในสารสนเทศฉบบันีด้้วยความระมดัระวงั ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน และไม่เป็น
เท็จ ไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิด และไมข่าดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ  

การท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล 
จ ากัด (“ที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกบัการท าในการให้ความเห็นตอ่ผู้
ถือหุ้นในการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือ
หุ้นในบริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ฉบบัลงวนัที่ 12 เมษายน 2561 ดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

4. หนีส้ิน 

4.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย 

-ไมม่ี- 

4.2 ยอดรวมเงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มียอมรวมเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา ดงัตอ่ไปนี ้

- เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เป็นจ านวน 19,840,536.25 บาท 

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน เป็นจ านวน 33,600,000 บาท เป็นการกู้ยืมเงินในรูปตัว๋สญัญาใช้
เงินประเภทเมื่อทวงถาม และคิดดอกเบีย้ระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.25 ตอ่ปี 

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ เป็นจ านวน 10,000,000 บาท เป็นการกู้ยืมเงินในรูปตัว๋สญัญาใช้เงินประเภท
เมื่อทวงถาม และคิดดอกเบีย้ระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 6.25 ตอ่ปี 

สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั
เกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ (บัญชี 2) 
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- เงินกู้ ยืมระยะยาว-กิจการอื่น เป็นจ านวน 125,643,886.5 บาททัง้จ านวนเป็นเงินกู้ ยืมจาก Yunnan Water 
(Hong Kong) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศฮ่องกง เพื่อใช้ส าหรับการก่อสร้างโครงการ
ผลิตน า้ประปาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.75 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินต้นทุกปีเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัเร่ิมมีรายได้จากการขายน า้ประปา นอกจากนีส้ญัญากู้ ยืมดงักล่าวยงัให้สิทธิแก่ 
Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ในการเลือกที่จะเปลี่ยนเงินกู้ ยืมไปเป็นเงินลงทุนในบริษัท 
ไฮโดรเท็ค ยทูิลิตี ้จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่จะรับบริการจดัการน า้เมื่อโครงการดงักลา่วก่อสร้างเสร็จสิน้ โดยทาง 
Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited จะมีสดัสว่นในบริษัท ไฮโดรเท็ค ยทูิลิตี ้จ ากดั ท่ีร้อยละ 49 
ของทนุจดทะเบียนบริษัทได้ด้วย 

กลุม่บริษัทฯ ได้น าเงินฝากธนาคารสว่นที่เหลือจ านวน 52.20 ล้านบาท ไปรวมเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัการออกหนงัสอื
ค า้ประกนัธนาคารส าหรับโครงการงานก่อสร้างและค า้ประกนัวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 

4.3 ยอดรวมหนีส้ินประเภทอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัของกลุม่บริษัทฯ สว่นหนึ่งจ านวน 1.54 ล้านบาท เป็น
เงินฝากธนาคารที่กลุม่บริษัทฯ น าไปวางค า้ประกนังานก่อสร้างให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ที่ท า
ในนามบริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จ ากัด และบริษัท อิดรีโก เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ตัง้แต่ปี 2534 ซึ่งปัจจุบนัเงินฝาก
ธนาคารดงักล่าวกลุ่มบริษัทฯ ยงัไม่ได้รับคืนเนื่องจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ด าเนินการ
ฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหายจากบริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จ ากดั ซึง่ขณะนีค้ดียงัไมถ่ึงที่สดุ 

4.4 หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

นอกจากหนีส้นิตา่ง ๆ ที่ปรากฏในงบการเงินแล้วกลุม่บริษัทฯ ยงัมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

กลุม่บริษัทฯ ได้น าที่ดิน และเงินฝากธนาคาร เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกันสินเช่ือดงักล่าว รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องการรับ

เงินค่างวดงานโครงการให้กับธนาคารและบัญชีเงินฝากของบริษัทที่จ าน ากับธนาคาร ซึ่งเมื่อได้รับเงินจากการขาย

น า้ประปาแล้วธนาคารจะคงเงินไว้เทา่กบัภาระหนีท้ี่บริษัทต้องช าระในเดือนนัน้  

 วงเงินทัง้สิน้ วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลอื 

หนงัสอืค า้ประกนั 572.79 (168.44) 404.35 

วงเงินเบกิเกินบญัชี 20.00 (19.80) 0.20 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดติและทรัสต์รีซีท 28.35 - 28.35 

วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ 56.46 - 56.46 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว - - - 
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5. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 

5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจทางด้านการรับก่อสร้าง รับบริหารจดัการ และการลงทนุงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้บริการ
เก่ียวกบัระบบน า้ถือเป็นรายได้หลกัของธุรกิจ โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น าส าหรับการให้บริการแก่ลกูค้าขนาดใหญ่ และ
สามารถให้บริการกบัลกูค้าได้ตัง้แต่งานที่มีความซบัซ้อนน้อยซึ่งมีการแข่งขนัสงูไปจนถึงงานที่ต้องอาศยัความรู้ความ
ช านาญ ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแข่งขันไม่สูงมาก อาทิ ระบบผลิตน า้ส า หรับ
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบผลิตน า้จืดจากน า้ทะเล ระบบบ าบดัน า้เสีย และระบบบ าบดัน า้เสียเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ 
และด้วยประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมามากกวา่ 30 ปี ท าให้บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงลกัษณะหรือรูปแบบบริการท่ี
ลกูค้าต้องการ โดยบริษัทฯ มีรูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ได้แก่ 

1) การรับเหมาก่อสร้าง (ออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง ติดตัง้เคร่ืองจกัร และการทดลองเดินระบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือครบวงจร) 

2) การรับบริหารจดัการเดินระบบและบ ารุงรักษา 

3) การลงทนุโครงการผลติน า้และบ าบดัน า้เสยี 

โดยรูปแบบในการด าเนินธุรกิจนีส้ามารถแบง่เป็น 4 ผลติภณัฑ์ คือ 

1) ระบบผลิตน า้  (Water Treatment Plant) ได้แก่  การผลิตน า้ประปา การผลิตน า้ จืดจากน า้ทะเล และ 
การผลติน า้บริสทุธ์ิหรือน า้ปราศจากแร่ธาตสุ าหรับใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม  

2) ระบบบ าบดัน า้เสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบ าบดัน า้เสียเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่หรือระบบรี
ไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) 

3) ระบบก าจดัขยะ (Solid Waste Treatment Plant) ได้แก่ การฝ่ังกลบตามหลกัสขุาภิบาล และ การฝ่ังกลบอยา่ง
ปลอดภยั 

4) การแปรรูปวสัดเุหลือใช้ให้เป็นพลงังานทดแทน (Waste to Energy) ได้แก่ การบ าบดัน า้เสียหรือของเสยีที่มีอยู่
ตามโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ อตุสาหกรรมการเกษตร และ ชมุชนเข้าสูก่ระบวนการบ าบดัด้วยวิธีทางชีวภาพ 

โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ มีทัง้หน่วยงานราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่บริหารจดัการน า้ ได้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลต าบล และเทศบาลอ าเภอในจังหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ และ
หนว่ยงานราชการอื่นๆ อาทิ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และมหาวิทยาลยั เป็นต้น และหนว่ยงานเอกชนท่ีประกอบ
ธุรกิจตา่งๆ อาทิ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลงังาน โรงงานอตุสาหกรรมเหลก็ และธุรกิจผลติอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นต้น 
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โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

หมายเหต ุ: 

- ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000.00 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 389,968,760.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 589,968,760.00 บาท  

- บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 389,968,760.00 บาท เป็นจ านวน 486,484,072.00 บาท ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

- บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 486,484,072.00 บาท เป็นจ านวน 589,968,760.00 บาท ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้บนัทึกเงินรับจากการเพิ่มทุนดงักล่าวข้างต้นจ านวน 103,484,688.00 บาทไว้ในบญัชีเงินรับ

ล่วงหน้าคา่หุ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากอยู่ภายใต้หวัข้อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
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รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยทัง้หมด 3 บริษัทตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วน

การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระ

แล้ว  
วันจดทะเบียนจดัตัง้ 

กิจการร่วมค้าไฮโดร
เท็ค-ชยัสฤษดิ ์

เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบดัของ
เสยีทางการแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
จงัหวดัพิษณโุลก 

100 1,000,000 
บาท 

24 กมุภาพนัธ์ 
2557 

บริษัท ไฮโดรเท็ค 
ยทูิลติี ้จ ากดั 

เพื่อด าเนินธุรกิจโครงการลงทนุประเภท
ผลติและจ าหนา่ยน า้ประปา และธุรกิจที่
เก่ียวข้อง 

99.96  1,000,000 
บาท  

13 มกราคม 
2558 

บริษัท ไฮโดรเท็ค 
สพุรีม มณัฑะเลย์ 
จ ากดั 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรับสทิธ์ิในการลงทนุ
ก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน า้เสยี และ
ระบบรวบรวมน า้เสยีในเขตอตุสาหกรรม
มณัฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์ 

80 500,000 
ดอลลา่ร์
สหรัฐ 

15 กรกฎาคม 2558 
ที่ประเทศ 
สาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์ 
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5.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2558-2560 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59    สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  67.28 8.93%    27.39 5.85%   172.76 30.59% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้– กิจการอ่ืน 191.40 25.40% 77.78 16.61% 28.28 1501% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้– กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
มลูคา่งานเสร็จที่ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ 173.70 23.05% 73.89 15.78% 97.65 17.29% 
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 23.59 3.13% 1.13 0.24% 0.00 0.00% 
ภาษีซือ้ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 2.09 0.28% 1.41 0.30% 3.94 0.70% 
งานระหวา่งก่อสร้าง 20.97 2.78% 8.31 1.77% 2.37 0.42% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 479.03 63.57% 189.91 40.55% 305.00 54.01% 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 99.34 13.18% 75.29 16.07% 53.74 9.52% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2.14 0.28% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
ลกูหนีภ้ายใต้ข้อตกลงสมัปทาน 0.00 0.00% 8.52 1.82% 11.17 1.98% 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2.97 0.39% 2.97 0.63% 2.97 0.53% 
ที่ดินและอปุกรณ์-สทุธิ 143.20 19.00% 155.43 33.18% 152.91 27.08% 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ 1.41 0.19% 4.85 1.04% 5.17 0.92% 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย-สทุธิ 23.44 3.11% 29.49 6.30% 32.76 5.80% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 0.12 0.02% 0.12 0.03% 0.00 0.00% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น-สทุธิ 1.90 0.25% 1.80 0.38% 1.02 0.18% 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 274.52 36.43% 278.47 59.45% 259.74 45.99% 

สินทรัพย์รวม 753.55 100.00% 468.38 100.00% 564.74 100.00% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 172.93 22.95% 94.25 20.12% 19.84 3.51% 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน 172.01 22.83% 112.39 23.99% 154.81 27.41% 
เจ้าหนีอ่ื้น-บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.00 0.00% 0.34 0.07% 0.45 0.08% 
รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า 1.13 0.15% 2.94 0.63% 0.18 0.03% 
เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้าง 46.52 6.17% 27.81 5.94% 9.81 1.74% 
ภาษีขายรอน าสง่ 9.20 1.22% 3.14 0.67% 0.46 0.08% 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0.42 0.06% 0.15 0.03% 0.39 0.07% 
ประมาณการผลขาดทนุจากงานก่อสร้าง 7.85 1.04% 0.57 0.12% 0.75 0.13% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้อง 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10.00 1.77% 
สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       
เงินกู้ยืมระยะยาว 3.76 0.50% 0.12 0.03% 0.00 0.00% 
ประมาณการรับประกนัคณุภาพ 5.31 0.70% 2.08 0.44% 5.62 1.00% 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 0.75 0.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 419.88 55.72% 243.79 52.05% 202.31 35.82% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.12 0.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอ่ืน 114.84 15.24% 125.64 26.82% 125.64 22.25% 
ประมาณการรับประกนัคณุภาพ 6.89 0.91% 3.90 0.83% 5.39 0.95% 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15.54 2.06% 10.13 2.16% 7.54 1.34% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59    สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 0.39 0.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 2.67 0.35% 14.39 3.07% 17.92 3.17% 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 140.45 18.64% 154.06 32.89% 156.49 27.71% 
รวมหนีสิ้น 560.33 74.36% 397.85 84.94% 358.80 63.53% 

ทนุจดทะเบียน 389.97 51.75% 389.97 83.26% 589.97 104.46% 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว 389.97 51.75% 389.97 83.26% 486.48 86.14% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 66.70 8.85% 66.70 14.24% 59.48 10.53% 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 103.48 18.32% 
ส ารองตามกฎหมาย 9.62 1.28% 9.62 2.05% 9.62 1.70% 
ยงัไมจ่ดัสรร -273.56 -36.30% -398.64 -85.11% -455.64 -80.73% 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.00 0.00% 0.07 0.01% -1.12 -0.20% 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 192.73 25.58% 67.72 14.46% 202.00 35.77% 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 0.50 0.07% 2.81 0.60% 3.94 0.70% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 193.23 25.64% 70.53 15.06% 205.94 36.47% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 753.55 100.00% 468.38 100.00% 564.74 100.00% 
 

รายการแสดงผลการด าเนินงาน 

สรุปรายการแสดงผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการก่อสร้าง 664.83 89.48% 365.23 89.98% 229.11 90.80% 
รายได้จากการให้บริการ 78.15 10.52% 40.66 10.02% 22.16 8.78% 
รายได้จากการขาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.05 0.42% 

รวมรายได้ 742.98 100.00% 405.89 100.00% 252.32 100.00% 
ต้นทนุในการก่อสร้าง 723.80 97.42% 399.03 98.31% 227.52 90.17% 
ต้นทนุการให้บริการ 29.82 4.01% 23.42 5.77% 16.78 6.65% 
ต้นทนุขาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.36 0.14% 

รวมต้นทุน 753.62 101.43% 422.45 104.08% 244.66 96.96% 
ก าไรขัน้ต้น -10.64 -1.43% -16.56 -4.08% 7.66 3.04% 

รายได้อ่ืน /1 2.06 0.28% 8.84 2.18% 2.43 0.96% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ย -8.58 -1.15% -7.72 -1.90% 10.09 4.00% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 62.37 8.39% 105.59 26.01% 53.89 21.36% 
ก าไรจากการด าเนินงาน -70.95 -9.55% -113.31 -27.92% -43.80 -17.36% 

ต้นทนุทางการเงิน 16.25 2.19% 14.80 3.65% 13.37 5.30% 
ภาษีเงินได้ 0.86 0.12% 1.68 0.41% 2.43 0.96% 
ก าไรสทุธิก่อนสว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม -88.06 -11.85% -129.79 -31.98% -59.60 -23.62% 
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม -0.65 -0.09% -0.49 -0.12% 0.00 0.00% 

ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ -88.71 -11.94% -130.28 -32.10% -59.60 -23.62% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน       
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สรุปรายการแสดงผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบ

การเงิน 
0.00 0.00% 0.08 0.02% -1.49 -0.59% 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 
0.75 0.10% 5.48 1.35% 2.51 0.99% 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -87.96 -11.84% -124.72 -30.73% -58.58 -23.22% 

การแบง่ปันขาดทนุ       

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -88.54 -11.92% -130.55 -32.16% -59.81 -23.70% 

   สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ -0.17 -0.02% 0.27 -0.07% 0.21 -0.08% 

 -88.71 -11.94% -130.28 -32.10% -59.60 -23.62% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.23  -0.33  -0.15  

มลูคา่หุ้นสามญัที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00  1.00  1.00  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ล้านหุ้น) 389.97  389.97  391.82  

หมายเหต ุ : /1 รายได้อ่ืน :  

  -    ปี 2560 รายได้อ่ืน ที่มีสาระส าคญั ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้รับ 1.55 ล้านบาท เงินชดเชยอบุตัิเหตจุากกองทนุเงินทดแทน 0.45 ล้านบาท เรียก
เก็บคา่บริการอะไหลจ่ากลกูค้า จ านวน 0.26 ล้านบาท 

- ปี 2559 รายได้อ่ืน ที่มีสาระส าคญั ได้แก่ การปรับกลบัประมาณการรับประกนัผลงานที่ครบก าหนดช าระและไมไ่ด้ให้บริการ 2.85 ล้านบาท 
รายได้ดอกเบีย้รับ 1.07 ล้าน บาท และ รายได้จากกการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม 2.79 ล้านบาท 

  -    ปี 2558 รายได้อ่ืน ที่มีสาระส าคญั ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้รับ 1.37 ล้านบาท เรียกเก็บคา่บริการอะไหลจ่ากลกูค้า จ านวน 0.29 ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไร/(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ -87.68 -128.87 -57.38 
ปรับรายการที่กระทบก าไร/(ขาดทนุ) สทุธิก่อนรายได้(คา่ใช้จา่ย)    
ภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ/(จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.65 0.49 0.00 
สว่นแบง่ขาดทนุส าหรับสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ -0.17 0.27 0.21 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบั) -9.71 39.10 4.20 
คา่เสื่อมราคา 4.57 3.95 3.18 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนตดัจา่ย 0.51 0.55 0.46 
ประมาณการรับประกนัคณุภาพ (โอนกลบั) 8.28 -6.22 5.03 
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.02 0.14 0.24 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ไมเ่กิดขึน้จริง 0.00 0.00 -0.19 
โอนกลบัคา่เผ่ือด้อยคา่ -0.99 0.00 0.00 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ถาวร 0.52 0.00 0.00 
ขาดทนุจากการขอคืนภาษีถกูหกั ณ ทีจ่า่ย 0.00 0.00 0.00 
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 -0.02 0.00 
ขาดทนุทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากการก่อสร้าง (โอนกลบั) -0.13 -7.27 0.17 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ประมาณการคา่ปรับโครงการ 0.00 0.00 0.00 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 2.68 1.80 1.60 
ประมาณการหนีส้ินคดีความ 3.00 0.00 0.00 
ดอกเบีย้รับ -1.40 -1.69 -0.47 
ดอกเบีย้จา่ย 16.25 14.80 13.37 

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง -63.60 -82.96 -29.59 
        ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน -70.82 102.32 44.82 
มลูคา่งานเสร็จที่ยงัไมเ่รียกเก็บ 65.22 74.62 -23.76 
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน -19.28 22.45 1.13 
ภาษีซือ้ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 0.63 0.67 -2.53 
งานระหวา่งก่อสร้าง -20.39 10.10 5.94 
ลกูหนีภ้ายใต้ข้อตกลงสมัปทาน 0.00 -7.90 -3.54 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน -0.02 0.10 0.78 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน 9.65 -67.59 33.93 
เจ้าหนีอ่ื้น-กิจการที่เก่ียวข้อง 0.00 0.34 0.11 
รายได้จากการก่อสร้างรับลว่งหน้า 0.50 1.82 -2.76 
เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้าง -20.31 -18.70 -18.00 
ภาษีขายรอน าสง่ 3.98 -6.70 -2.68 
ประมาณการรับประกนัคณุภาพ 0.00 0.00 0.00 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 2.67 11.72 3.53 

เงนิสดรับ/(จ่าย) การการด าเนินงาน -111.77 40.93 7.38 
เงินสดจา่ยผลประโยชน์พนกังาน -0.38 -1.74 -1.68 
เงินสดรับ/(จา่ย) ภาษีเงินได้ -12.44 -8.40 -3.38 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมด าเนินงาน -124.60 30.79 2.32 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทนุระยะสัน้(เพ่ิมขึน้)/ลดลง 0.00 0.00 0.00 
เงินสดจา่ยรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 1.67 0.00 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั(เพิ่มขึน้/ลดลง -21.79 24.05 21.55 
เงินสดรับจากการขาย/(จา่ยซือ้) สินทรัพย์ถาวร -24.05 -18.57 -0.97 
เงินสดรับจาการจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 0.07 2.25 0.23 
เงินสดรับจากการขาย/(จา่ยซือ้) สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -0.44 -4.00 -1.14 

เงินสดรับคา่ดอกเบีย้ 1.44 1.12 0.66 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน -44.76 6.52 20.33 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เพ่ิมขึน้(ลดลง)เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 78.93 -78.68 -74.40 
เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่เงิน -1.70 -0.75 0.00 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ 0.00 0.00 10.00 
เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -34.20 -3.76 -0.12 
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจาก-กิจการอ่ืน 114.84 10.81 0.00 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุในบริษัทยอ่ย-สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุ 

0.67 2.02 1.22 

เงินปันผลจา่ย 0.00 0.00 0.00 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เงินสดจา่ยคา่ดอกเบีย้ -11.49 -6.83 -4.91 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ        0.00 0.00 200.00 
คา่ใช้จา่ยในการจ าหนา่ยหุ้นสามญั 0.00 0.00 -9.02 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงนิ 147.06 -77.20 122.75 

ผลกระทบจากการแปลงคา่อตัราแลกเปลี่ยนตอ่เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 

 0.00  -0.01  -0.03 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ -22.30 -39.89 145.37 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 89.58 67.28 27.39 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 67.28 27.39 172.76 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.14 0.78 1.51 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.49 0.26 0.87 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ -0.32 0.09 0.01 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 6.54 4.57 10.47 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 55 79 34 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 0.00 0.00 0.00 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 0.00 0.00 0.00 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 6.29 4.57 3.14 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 57 79 115 
Cash cycle วนั -2 0 -80 

อัตราส่วนการท าก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % -1.43% -4.08% 3.03% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % -9.55% -27.92% -17.36% 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.00% 0.00% 0.00% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % -16.77% 7.56% 0.92% 
อตัราก าไรสทุธิ % -11.88% -31.48% -23.48% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % -37.42% -100.25% -44.35% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % -12.45% -21.37% -11.58% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % -144.03% -180.84% -87.91% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.05 0.68 0.49 
อัตราส่วนการช าระหนี ้(Solvency ratio) 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 2.91 5.88 1.78 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ –Cash basis เทา่ -6.61 3.65 1.43 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ -2.06 0.30 0.03 
อตัราการจา่ยเงินปันผล %              -              -              - 

หมายเหต ุ: ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติ 
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 -  อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 200,000,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 389,968,760.00 บาท เป็น 
ทนุจดทะเบียนจ านวน 589,968,760.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 -  อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สดัสว่น (Rights Offering) 

2) จดัสรรหุ้นที่เหลือจากการจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น (Rights Offering) และจากการจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิให้แก่นายสม
ประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ ซึง่เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.00 
บาท 

3) จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาทให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 
จ านวน 81,000,000 หุ้น และนายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ จ านวน 19,000,000 หุ้น ซึง่เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

  เม่ือวนัที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560  บริษัทฯได้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 96,515,312 หุ้น  หุ้นสามญัดงักลา่วมีมลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 96,515,312.00 บาท 

 -  บริษัทฯได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 389,968,760.00 บาท เป็นจ านวน 486,484,072.00 บาท ตอ่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 27 ธันวาคม 2560 

 -  เม่ือวนัที่ 22 - 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้จดัสรรหุ้นที่เหลือจากการจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น (Rights Offering) และจากการจอง
ซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ ซึง่เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
จ านวน 3,484,688 หุ้น หุ้นสามญัดงักลา่วมีมลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
3,484,688.00 บาท 

 -  เม่ือวนัที่ 22 - 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แกน่ายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ จ านวน 81,000,000 หุ้น และ
นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ จ านวน 19,000,000 หุ้น หุ้นสามญัดงักลา่วมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 
บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 100,000,000.00 บาท 

 -  บริษัทฯได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 486,484,072.00 บาท เป็นจ านวน 589,968,760.00 บาท ตอ่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2561 

 -  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้บนัทกึเงินรับจากการเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้นจ านวน 103,484,688.00 บาทไว้ในบญัชีเงินรับ
ลว่งหน้าคา่หุ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากอยูภ่ายใต้หวัข้อสว่นของผู้ ถือหุ้น 

5.3 ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของงบการเงนิรวม 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในงวดบัญชีปี 2560 เท่ากับ 252.32 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จาก 
การก่อสร้างเทา่กบั 229.11 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการเทา่กบั 22.16 ล้านบาท และรายได้จากการขาย 1.05 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดดงันี ้

 รายได้จากการก่อสร้าง ปี 2560 คือ 229.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละของรายได้รวม คือ 90.80 เป็นอัตราที่
ใกล้เคียงกนัเนื่องจากเป็นรายได้หลกัของธุรกิจ รายได้ปี 2560 ลดลงจากปี 2559  136.12 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 37.27 ในปี 
2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้รับงานโครงการใหม่เป็นสาเหตทุี่ท าให้รายได้จากการก่อสร้างลดต ่าลงกว่าปี 2559 โดยยงัคง
ท างานก่อสร้างโครงการท่ีด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2559 และมี 3 โครงการด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 รับรู้เป็นรายได้ในปี 
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2560 72.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 31.44 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯคงเหลือมลูค่างานต้องด าเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีก 253.03 ล้านบาท ซึง่คาดวา่จะรับรู้รายได้ทัง้หมดในปี 2561 

 รายได้จากการให้บริการ  ปี 2560 คือ 722.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละของรายได้รวม คือ 8.78 ปี 2560  
มีรายได้จากการให้บริการลดลงจากปี 2559 18.50 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 45.50 ทัง้นีเ้นื่องจากในปี 2560 คงเหลืองาน
สญัญาบริการ เพียง 2 โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา โดยไมม่ีการตอ่สญัญาบริการแตอ่ยา่งใด 

 รายได้จากการขาย ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 1.05 ล้านบาทซึ่งเป็นการขายอปุกรณ์ระบบบ าบดัน า้เสยี
ให้แก่บริษัทในตา่งประเทศ ในขณะที่ไมม่ีรายได้จากการขายสนิค้านีใ้นปี 2559 และ 2558 

 ทัง้นีปี้ 2560 ยงัคงไม่มีรายได้จากการลงทุนโครงการผลิตน า้และบ าบดัน า้เสีย เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 รายได้อื่น ปี 2560 คือ 2.43 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีรายได้อื่น ลดลง 6.41  ล้าน
บาท หรือ  ลดลงร้อยละ72.51 รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากปี 2559 มีการปรับกลบัประมาณการรับประกันผลงานที่ครบ
ก าหนดและไมไ่ด้ให้บริการ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2.85 ล้านบาท และรายได้จากให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม 2.79 ล้านบาท 

 ต้นทุนและก าไรขัน้ต้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนรวมในงวดบญัชีปี 2560 เท่ากบั 244.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.96 ของยอด
รายได้รวมของบริษัทฯ โดยมีอตัราสว่นก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 3.03 ซึง่หากพิจารณาต้นทนุงานแยกตามประเภทรายได้  

ต้นทุนในการก่อสร้าง ในงวดบัญชีปี2560 เท่ากับ  227.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.30 ของรายได้จาก 
การก่อสร้าง ซึ่งในปี 2560  มีต้นทนุในการก่อสร้าง 227.52 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีต้นทนุ 399.03 ล้านบาท ลดลง 171.51 
ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 42.98 ทัง้นีต้้นทนุท่ีลดลงเป็นไปตามการลดลงของรายได้จากการก่อสร้าง ขณะเดียวกนัในปี 2560 มี
โครงการที่มีต้นทนุท่ีสงูขึน้จนท าให้ขาดทนุโครงการอนัสืบเนื่องมาจากปี 2559 เพียง 1 โครงการ เนื่องมาจากการปรับเพิ่มปริมาณ
งานท าให้ต้นทนุเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้มีต้นทนุเตรียมสง่มอบท าให้ต้นทนุสงูกวา่ที่ประมาณการไว้ เป็นผลให้ปี 2560 มีอตัราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 0.70 ในขณะท่ีปี 2559 และปี 2558 มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ -9.25 และร้อยละ -8.87 ตามล าดบั 

ต้นทุนการให้บริการ ในงวดบญัชีปี 2560 เท่ากบั 16.78  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.73 ของยอดรายได้จากการ
ให้บริการ โดยมีอัตราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 24.27 ทัง้นีอ้ัตราก าไรขัน้ต้นปี 2560  ต ่ากว่าปี 2559 เนื่องจาก 2560 เป็นปีที่
สญัญาบริการครบก าหนดและไมม่ีการตอ่สญัญาบริการแตอ่ยา่งใด 

ต้นทุนขาย ในงวดปี 2560 จ านวน 0.36 ล้านบาท เป็นต้นทนุคา่อปุกรณ์ระบบบ าบดัน า้เสยี ในขณะท่ีปี 2559 และปี 
2558 ไมม่ีต้นทนุดงักลา่ว ทัง้นีค้ดิเป็นอตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 65.21  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดบญัชีปี 2560 เท่ากบั 53.89 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.36 ของ
รายได้รวมจากการด าเนินงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2560 ต ่ากว่า 2559 เป็นจ านวน 51.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.96 
สาเหตขุองการลดลงอย่างมีสาระส าคญัคือ ปี 2559 มีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 39.10 ล้านบาท และบนัทึกค่าความ
เสยีหายจากการยกเลกิโครงการก่อสร้างอีก 10.46 ล้านบาท 
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 ต้นทุนทางการเงนิ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินปี 2560 เท่ากับ 13.37 ล้านบาท โดยปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
ต้นทนุทางการเงินลดลง 1.43 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 9.66 ทัง้นี ้เนื่องจากการถอนเงินฝากที่ไมต่ิดภาระค า้ประกนับางสว่นมา
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อลดภาระการกู้ยืมเงิน 

 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิ งวดบัญชีปี 2560 เท่ากับ -59.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ  
ร้อยละ -23.48 ทัง้นี ้อตัราขาดทนุท่ีลดลงเนื่องจากการลดผลขาดทนุขัน้ต้นจากรายได้คา่ก่อสร้าง และลดคา่ใช้จ่ายบริหาร ดงักลา่ว
แล้ว  

 ทัง้นี ้ปี 2560 มีรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อันได้แก่ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 
เนื่องจากการน างบการเงินบริษัทย่อยในตา่งประเทศมาจดัท างบการเงินรวม จ านวน -1.49 ล้านบาท และ ก าไรจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่เป็นไปตาม การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน จ านวนเงิน 2.51 ล้านบาท เป็นผลให้ ปี 2560 มีขาดทนุสทุธิเบ็ดเสร็จส าหรับปี -58.58 ล้านบาท 
และ ขาดทุนส าหรับปี -59.60 ล้านบาท เมื่อปรับส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 0.21 ล้านบาท ท าให้
คงเหลอื สว่นแบง่ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน -59.81 ล้านบาท 

 อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) ปี 2560 คือ อตัราร้อยละ -44.35 ตามล าดบั ทัง้นี ้เนื่องจากอตัราก าไร
สทุธิที่ติดลบ ด้วยสาเหตดุงักลา่วแล้ว 

ฐานะการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สินทรัพย์ 

 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 564.74 ล้านบาท โดยรายการสนิทรัพย์ที่
ส าคญัของบริษัทฯ มีดงันี ้

- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 172.76 ล้านบาท ในปี 2560 มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้จากปี 2559 145.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 530.74 ทัง้นี ้เนื่องจากการเพิ่มทนุจ านวน 
200 ล้านบาทในช่วงปลายปี 2560  

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-กิจการอื่น 

 ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น-กิจการอื่นเท่ากับ 28.28 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
สดัสว่นของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นดงันี ้ปี 2560 สดัสว่น 12 : 88 หรือคิดเป็นจ านวนเงิน (ล้านบาท) คือ ปี 2560 3.27 : 25.00 
ทัง้นีใ้นปี 2560  มีการลดลงของลกูหนีก้ารค้าจากปี 2559 จ านวน 32.03 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการระหวา่งการก่อสร้างเพียง 6 
โครงการ และมี 2 โครงการเป็นช่วงปลายของงานโครงการเก่าที่ใช้เวลาในการเตรียมการสง่มอบงาน ท าให้จ านวนเงินที่เรี ยกเก็บ
เงินจากลกูค้ามีไม่มาก ส าหรับคุณภาพของลกูหนีก้ารค้าจากการแยกอายหุนีค้งค้าง ปี 2560 เป็นลกูหนีก้ารค้ายงัไม่ถึงก าหนด
ช าระ ร้อยละ 26.96 เป็นลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระร้อยละ 73.04 ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีเกณฑ์ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเมื่อ
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ลกูหนีก้ารค้าเกินก าหนดช าระมากกว่า 1 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้ลกูหนีก้ารค้าที่ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส่วนหนึ่งเป็นลกูหนีก้ารค้าของ
โครงการท่ียกเลกิสญัญา และอยูใ่นขัน้ด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับอตัราหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้า ปี 2560 มีอตัรา 10.47 เทา่ และมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ 34 วนั 

ลกูหนีอ้ื่น ประกอบด้วย เงินมดัจ าค่าสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ รับเหมาช่วง  และลกูหนีอ้ื่น อนัได้แก่ เงินทดรองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายลว่งหน้า ซึ่งในปี 2560 ลกูหนีอ้ื่นสว่นใหญ่คือ เงินมดัจ าคา่สินค้า 14.90 ล้านบาท และเงินจ่ายลว่งหน้าแก่ผู้ รับเหมาช่วง 
14.95 ล้านบาท ทัง้นี ้ในปี 2560 ได้ มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับเงินจ่ายลว่งหน้าแก่ผู้ รับเหมาช่วงที่คาดวา่จะไมส่ามารถ
เรียกคืนเงินได้ จ านวน 1.29 ล้านบาท และอยูใ่นขัน้ด าเนินการตามกฎหมาย 

- มลูคา่งานเสร็จทีย่งัไมไ่ด้เรียกเก็บ 

บริษัทฯ มีมลูคา่งานเสร็จทีย่งัไมไ่ด้เรียกเก็บ ณ สิน้ ปี 2560 เทา่กบั 97.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม
เทา่กบัร้อยละ 17.29 ทัง้นี ้ มีการเพิม่ขึน้ของมลูคา่งานเสร็จทีย่งัไมไ่ด้เรียกเก็บปี 2560 เป็นช่วงปลายงานท่ีเตรียมสง่มอบงาน 
ประกอบกบังานโครงการปัจจบุนัก่อสร้างยงัไมถ่งึเกณฑ์ในการสง่มอบงานตามสญัญา ทัง้นี ้ มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทีค่าดวา่จะ
เก็บเงินไมไ่ด้ จ านวน 25.19 ล้านบาท ซึง่เป็นมลูคา่ของโครงการท่ียกเลกิสญัญา 

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

 ณ สิน้ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัเท่ากับ 53.74 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 9.52 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่เงินฝากดงักลา่วใช้เป็นหลกัประกนัเพื่อค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือประเภทหนงัสือค า้ประกนักบั
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน 2 แหง่ โดยหนงัสอืค า้ประกนัดงักลา่วใช้เพื่อค า้ประกนัการยื่นประมลูงาน ค า้ประกนัตามสญัญา ค า้ประกนั
ผลงาน ค า้ประกนัเงินรับลว่งหน้า และค า้ประกนัวงเงินซือ้สินค้า ส าหรับการลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกันในปี 
2560 21.55 ล้านบาท เนื่องจากการถอนเงินฝากค า้ประกนัในสถาบนัการเงินซึง่ไม่ติดภาระค า้ประกนั เพื่อน ามาช าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

- เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ปี 2560 บริษัทฯ ไมม่ีรายการเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงิน 

- ลกูหนีภ้ายใต้ข้อตกลงสมัปทาน 

ในเดือนตุลาคม 2558 The Mandalay Region Government, Mandalay City Development Committee (MCDC) ได้
ลงนามในข้อตกลงสมัปทานโดยมอบหมายให้บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ากัด (บริ ษัทย่อย) มีภาระในการด าเนิน
โครงการ  Mandalay Industrial Zone Central Wastewater Treatment Plant and Collecting System Project (CWWTP)ใน
รูปแบบของการก่อสร้างโครงการดงักลา่วภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัที่ได้รับอนญุาตจาก MCDC ให้เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
บนที่ดินท่ี MCDC จดัหาให้ (ไมร่วมการขยายระยะเวลาการก่อสร้างถ้ามี) และด าเนินการให้บริการบ าบดัน า้เสยีเพื่อแลกเปลีย่นกบั
สทิธิในการเรียกเก็บคา่บริการจากผู้ประกอบการในเขตอตุสาหกรรมดงักลา่วเป็นระยะเวลา 30 ปี (ตอ่อายสุมัปทานได้ครัง้ละ 10 ปี
ไมเ่กิน 2 ครัง้) นอกจากนี ้MCDC จะจ่ายชดเชยให้กบับริษัทยอ่ย กรณีที่การบ าบดัน า้เสยีแก่ผู้ประกอบการดงักลา่วมีระดบัน า้เสยีที่
น้อยกวา่ระดบัน า้เสยีท่ีระบไุว้ในสญัญาด้วย และข้อตกลงดงักลา่วก าหนดให้บริษัทยอ่ยต้องโอนกรรมสทิธ์ิของทรัพย์สนิในโครงการ
ดงักล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับ MCDC เมื่อสิน้สดุระยะเวลาของข้อตกลง ทัง้นี ้ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้สิ่งตอบแทนที่
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บริษัทย่อยได้รับจากการก่อสร้างระบบบ าบดัน า้เสียตามข้อตกลงสมัปทานข้างต้นส่วนหนึ่งที่จะได้รับชดเชยจาก MCDC เป็น
สนิทรัพย์ทางการเงินจ านวน 11.17 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลอืเป็นสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจ านวน 4.46 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 

- ที่ดิน และอปุกรณ์สทุธิ และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

 ณ สิน้ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่ดินและอุปกรณ์สทุธิ เท่ากับ 152.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
27.08 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้ปี 2560 สินทรัพย์ลดลง 2.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.61 ซึ่งเป็นการลดเนื่องจากการค านวณ
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ทัง้นี ้มีการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 1.34 ล้านบาท ในขณะที่มีซือ้เพิ่มเพียง 1.13 ล้านบาท ส าหรับ
งานระหวา่งก่อสร้างของโครงการลงทนุโครงการลงทนุผลติและจ าหนา่ยน า้ มีมลูคา่คงเหลอืในปี 2560 จ านวน 87.07 ล้านบาท ซึง่
อยู่ระหว่างการรอการอนมุตัิสมัปทานการขายน า้จากหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ทัง้นีส้ินทรัพย์ก่อสร้างของโครงการลงทนุระบบ
บ าบัดน า้เสียที่ยงัไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน า้เสียที่จะน าเข้าระบบ มูลค่า 45.41 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างเสนอราคาแก้ไข
ระบบงาน  โดยมีการบนัทกึคา่เผ่ือด้อยคา่ไว้จ านวน 15.78 ล้านบาท ไว้แล้วในปี 2557- 2558 

สว่นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ เป็นรายการที่ดินที่บริษัทฯ รับโอนช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้ารายหนึง่ ซึ่งมีมลูคา่สทุธิ
ตามบญัชี ในปี 2560 จ านวน 2.97 ล้านบาท ซึง่ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (ทัง้นี ้ได้
ค านึงถึงเกณฑ์การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สงูสดุและดีที่สดุแล้ว) โดยใช้ข้อมูลราคาเสนอขายของที่ดินแปลงอื่น ๆ ที่มีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบัท่ีดินของบริษัทฯ พบวา่ที่ดินมีมลูคา่ยตุิธรรมจ านวน 2.97 ล้านบาท ซึง่ไมแ่ตกตา่งจากราคาประเมินในปี 2559 

จากการบริหารสินทรัพย์ข้างต้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ ปี 2560 คือ ร้อยละ -11.58 และมี
อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์ถาวร ปี 2560 คือ ร้อยละ -87.91 สว่นอตัราหมนุของสนิทรัพย์ปี 2560 คือ ร้อยละ 0.49 เทา่ อตัราปี 
2560 ลดต ่ากวา่ปี 2559 เนื่องจากผลประกอบการขาดทนุท่ีลดลงดงักลา่วแล้ว 

 หนีส้นิ 

 หนีส้นิรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 358.80 ล้านบาท โดยรายการหนีส้นิท่ีส าคญัของ 
บริษัทฯ มีดงันี ้

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 19.84 ล้านบาท ทัง้นี ้
ปี 2560 คงเหลือเพียง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร จ านวน 19.84 ล้านบาท เนื่องจากน าเงินเพิ่มทุนไปช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน รวมทัง้ เงินฝากธนาคารท่ีไมต่ิดภาระค า้ประกนั ช าระคืนโดยเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในระหวา่งปีด้วย 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น-กิจการอื่น 

บริษัทฯ มีรายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น-กิจการอื่น ณ สิน้ ปี 2560 เท่ากับ 154.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
27.41 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีสดัสว่นของเจ้าหนีก้ารค้าต่อเจ้าหนีอ้ื่นปี 2560ดงันี ้55 : 45 หรือเป็นจ านวนเงิน (ล้าน
บาท) คือ 85.29 : 69.52 ส าหรับเจ้าหนีอ้ื่นได้แก่ เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน เงินรับลว่งหน้า และดอกเบีย้ค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 
2560 เจ้าหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ร้อยละ 71 เป็นเจ้าหนีก้ารค้าผู้ รับเหมา สว่นท่ีเหลอืคือ เจ้าหนีก้ารค้าคา่วสัด ุโดยวสัดสุัง่ซือ้ในประเทศ
เป็นหลกั ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงในรายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นปี 2560 เพิ่มขึน้ 42.42 ล้านบาทจากปี 2559 หรือคิดเป็น
อตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.74 รายการที่เพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญั คือ เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีป้ระกนัผลงาน เพิ่มขึน้ 14.67 ล้าน
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บาท และ 9.51 ล้านบาท ตามล าดบั เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากผลประกอบการขาดทนุ
ติดตอ่กนัหลายปีจึงชะลอการช าระเจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 

อตัราการหมนุเวียนของเจ้าหนีก้ารค้า ปี 2560 คือ 3.14 เทา่ โดยมีระยะเวลาช าระหนี ้115 วนั ส าหรับอตัรา Cash Cycle 
ปี 2560 คือ -80 วนั  

- รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า 

บริษัทฯ มีรายการรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า ปี 2560 เท่ากับ 0.18 ล้านบาททั ้งนี  ้การเกิดรายการรายได้ 
ค่าก่อสร้างรับลว่งหน้า เกิดจากลกัษณะการรับช าระเงินค่าก่อสร้างตามการสง่มอบงานตามเป้าหมายที่ก าหนด (Milestone) โดย
การเบิกเงินคา่ก่อสร้าง สามารถรวมเบิกครัง้ละหลาย Milestone ในคราวเดียวกนัซึง่มากกวา่การรับรู้รายได้ตามผลส าเร็จของงาน
ในโครงการนัน้ ๆ ส าหรับปี 2560 

 รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้าเกิดจากโครงการ 1 โครงการ ซึง่มีลกัษณะการเรียกเก็บเงินตามงวดงานท่ีกลา่วแล้ว 

- เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้าง 

บริษัทฯ มีรายการเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ สิน้ปี 2560เท่ากับ 9.81 ล้านบาท ทัง้นี  ้ในปี 2560  
บริษัทฯ มีเงินรับลว่งหน้าตามสญัญาก่อสร้างจากผู้วา่จ้าง 3 ราย  

- สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

บริษัทฯ มีรายการส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ สิน้ ปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 ดงันี ้
0.00 ล้านบาท 0.12 ล้านบาท และ 3.76 ล้านบาท ตามล าดบั   เงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเพื่อใช้ในโครงการลงทนุ 2 โครงการ คือ 
โครงการลงทนุผลิตและจ าหน่ายน า้  และ โครงการลงทนุระบบบ าบดัน า้เสีย ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ช าระเงินกู้ ระยะยาวส าหรับ
โครงการลงทนุผลติและจ าหน่ายน า้ ครบถ้วนแล้วตามสญัญา คงเหลอืเพียง เงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับโครงการ ลงทนุระบบบ าบดั
น า้เสีย จ านวน 3.76 ล้านบาทเป็นสว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี และสว่นของหนีส้ินระยะยาว จ านวน 
0.12 ล้านบาท  สว่นในปี 2559 คงเหลอืเงินกู้ ระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี เพียง 0.12 ล้านบาท และช าระครบถ้วนใน
ไตรมาสที่ 1/2560 ซึ่งเงินกู้ ระยะยาวที่เหลืออยู่ไม่มีเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน (อตัราความสามารถในการช าระหนี ้
(DSCR)) 

บริษัทฯ มีอตัราสภาพคลอ่ง ปี 2560 คือ 1.51 เท่า อตัราสภาพคล่องหมนุเวียนเร็ว คือ 0.87 เท่า บริษัทฯมีอตัราสภาพ
คลอ่งทัง้ 2 อตัรา ในปี 2560 สงูขึน้กวา่ปี 2559 เนื่องจากได้รับเงินเพิ่มทนุในช่วงปลายปี 2560 ดงัได้กลา่วมาแล้ว สว่นอตัราสภาพ
คลอ่งกระแสเงินสดปี 2560 คือ 0.01 เทา่ ปี 2560 มีอตัราลดลงกวา่ปี 2559 เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงจาก
ปี 2559 28.39 ล้านบาท แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯยังใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้อง (กรรมการ) อีก 10.00 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 6.25 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

บริษัทฯ มีรายการสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ ปี 2560 ปี 2559 และ 2558 ดงันี ้0.00 ล้านบาท 
0.00 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท  ตามล าดับ เนื่องจากได้ช าระเงินกู้ ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งครบถ้วนแล้ว 
ดงักลา่วใน สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
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- เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาว-กิจการอื่น จ านวน 125.64 ล้านบาท ทัง้จ านวนเป็นเงินกู้ ยืมจาก 
YUNNAN WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศฮ่องกง เพื่อใช้ส าหรับการก่อสร้าง
โครงการผลิตน า้ประปาที่จงัหวดัเชียงใหม่โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.75 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินต้นทกุปีเป็นระยะเวลา 5 ปี 
นบัจากวนัเร่ิมมีรายได้จากการขายน า้ประปา นอกจากนีส้ญัญากู้ยืมดงักลา่วยงัให้สิทธิแก่ YUNNAN WATER (HONG KONG) 
COMPANY LIMITED ในการเลือกที่จะเปลี่ยนเงินกู้ยืมไปเป็นเงินลงทนุในบริษัท ไฮโดรเท็ค ยทูิลิตี ้จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จะรับ
บริการจดัการน า้เมื่อโครงการดงักลา่วก่อสร้างเสร็จสิน้  

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2560 คือ 202.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 
ร้อยละ 35.77 สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 134.29 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทนุช่วงปลายปี 2560 

 ทัง้นี ้สดัสว่นโครงสร้างทนุของบริษัทฯ จากอตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นปี 2560 คือ 1.78 เท่า ซึ่งอตัราสว่นดงักลา่ว
ลดลงในปี 2560 เนื่องจากการเพิ่มทนุในขณะท่ีหนีส้นิมีอตัราลดลง 

5.4 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไร  

จากวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทฯชัน้น าด้านวิศวกรรมสิง่แวดล้อมในภมูิภาคอาเซียนอยา่งยืน บริษัทฯมุง่มัน่ท่ีจะ
ให้บริการแบบครบวงจร ตัง้แต่การออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง ติดตัง้ และเดินระบบ ให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ  มีการ
บริหารและควบคมุต้นทนุให้มีประสิทธิภาพ และสง่เสริมการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยีอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ  
เพื่อให้การขยายธุรกิจเป็นไปอย่างมัน่คงและยัง่ยืน แต่เนื่องจากผลประกอบการที่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจยัที่อาจมี
ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ คือ 

5.4.1 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่าก าหนด 

ปัญหาความลา่ช้าในการด าเนินงานอาจเกิดจาก ทัง้จากผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างและปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้บริษัทฯ 
ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว จึงมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกบัการจดัวางระบบการด าเนินงาน และวิธีป้องกนั
ความเสี่ยง โดยการวางแผนงานและการก าหนดเวลาท างานตามหลกั Critical Path Method มีการจัดประชุมเสนอ
แผนงานในสว่นโครงการก่อสร้างลว่งหน้าทกุไตรมาส และการก าหนดแนวทางการบริหารความเสีย่งจากเหตกุารณ์ที่อาจ
ท าให้งานล่าช้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้สามารถ
ด าเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาในสญัญาหรือตามที่ก าหนด 

5.4.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 

ธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีมาตรการในการก าหนดยืน
ราคาของวสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตลอดช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเ กิดขึ น้จากภาวะราคาวัสดุก่อสร้างผันผวน จึ งม ี
การก าหนดนโยบายเพื่อปอ้งกนัและลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ โดยการประมาณการต้นทนุงานก่อสร้างจากแบบการ
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ก่อสร้างที่ได้รับ เพื่อค านวณหาปริมาณและมลูคา่วสัดกุ่อสร้างส าหรับโครงการนัน้ ๆ  และควบคมุต้นทนุการก่อสร้างให้อยู่
ในงบประมาณที่ก าหนด 

5.4.3 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของผู้รับเหมาช่วง 

ความเสีย่งจากการท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถหาผู้ รับเหมามาด าเนินงานอนัเนื่องมาจากปัญหาตา่ง ๆ ทัง้นี ้อาจจะมีสาเหตมุา
จากการขาด แคลนผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาขาดแรงงาน ผู้ รับเหมามีน้อยราย ทัง้นีย้งัมีความเสี่ยงที่เกิดจากที่ผู้ รับเหมาไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนอนัเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้ รับเหมาขาดสภาพคลอ่งการเงิน ความเสีย่งจาก
การสง่มอบงานช้า ซึ่งอาจสง่ผลกระทบให้งานก่อสร้างเกิดการหยดุชะงกัเป็นเหตใุห้บริษัทฯ สง่มอบงานให้แก่ลกูค้าไม่
ทนัเวลา 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการว่า จ้างผู้ รับเหมาช่วง  บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้ รับเหมาที่มีความน่าเ ช่ือถือ และมี 
การตรวจสอบคณุภาพการท างานของผู้ รับเหมาช่วงก่อนด าเนินการท าสญัญา หากบริษัทฯ พบในภายหลงัว่าผู้ รับเหมา
ขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถสง่งานได้ตามแผนจะพิจารณาปรับลดมูลค่างานในสญัญาผู้ รับเหมารายเดิม และหา
ผู้ รับเหมารายใหมเ่พื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว  

อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจด้วยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ รับเหมาช่วง สร้างความคุ้นเคยในการท างานร่วมกนั 
ท าให้ผู้ รับเหมาช่วงกลายเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทฯ ซึ่งมีความพร้อมที่จะรับงานตอ่ ๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ 
บริษัทฯ ยงัมีการสรรหาผู้ รับเหมาช่วงรายใหม่ ๆ เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

5.4.4 ความเสี่ยงจากภาระผูกพนัในโครงการภายหลงัการส่งมอบงาน 

บริษัทฯ ให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกบัน า้แบบครบวงจร ตัง้แต่การออกแบบ ก่อสร้าง จดัหา ติดตัง้ และ
ทดลองเดินระบบ และบ าบดัน า้เสีย ซึ่งในสญัญาจะระบวุ่าบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหาย ความช ารุดและ
ค ว ามบกพ ร่ อ งที่ อ า จจะ เ กิ ดขึ น้ ภ ายห ลัง ก า รส่ ง มอบงาน ใ ห้ กับผู้ ว่ า จ้ า ง โ ดยมี ร ะย ะ เ วลาประมาณ  
1 – 2 ปี ดงันัน้ บริษัทฯ อาจได้รับความเสีย่งจากภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการก่อสร้างที่เข้มงวดด้วยการควบคมุคณุภาพของงานให้ได้ตรง
ตามมาตรฐานตัง้แต่การออกแบบ การสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์ที่มีมาตรฐานและมีการรับประกันสินค้าครอบคลมุระยะเวลา
การรับประกนัผลงานของบริษัทฯ ตลอดจนจดัให้มีการตรวจสอบจากวิศวกรควบคมุงานระหวา่งการก่อสร้างเป็นประจ า
ทกุงวดงาน และให้ฝ่ายวิศวกรสง่ผลรายงานดงักลา่วแก่ผู้บริหารท่ีควบคมุโครงการก่อนด าเนินการสง่มอบงานให้แก่ผู้วา่
จ้าง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยงัไม่เคยได้รับความเสี่ยงดงักลา่วข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการท าประกนัภยัความ
เสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้หลงัการสง่มอบงานส าหรับทกุโครงการ 

5.4.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 

ลูกค้ามีทัง้หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะเกิดความล่าช้าใน  
การเบิกจ่ายบ้าง และหนว่ยงานเอกชน หากประสบปัญหาขาดสภาพคลอ่งทางการเงินอาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการ
จ่ายช าระคา่บริการให้กบับริษัทฯ ได้ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ โดย  
การก าหนดนโยบายก่อนการเข้ารับงาน โดยพิจารณาคดัเลอืกผู้วา่จ้างอยา่งรัดกมุ โดยการพิจารณาข้อมลูด้านตา่ง ๆ  ของ
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ผู้ว่าจ้าง โดยเฉพาะข้อมลูด้านฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของธุรกิจผู้ว่าจ้าง 
นอกจากนี ้ถ้าเป็นงานตา่งประเทศ บริษัทฯ จะคดัเลอืกผู้วา่จ้างที่เป็นหนว่ยงานราชการซึง่จะมีความมัน่คง 

5.4.6 ความเสี่ยงจากลงทุนโครงการผลิตน า้และบ าบดัน า้เสีย  

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปสูรู่ปแบบลงทนุโครงการผลติน า้และบ าบดัน า้เสียให้กบัหนว่ยงานราชการและ
เอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งการรับงานดังกล่าวเป็นการรับงานจากผู้ ว่าจ้างในลกัษณะที่บริษัทฯ ต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการลงทนุและการบริหารโครงการทัง้หมด โดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 30 ปี ซึง่อาจ
ท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ ว่าจ้างไม่ช าระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ เนื่องจาก
ขาดสภาพคลอ่งทางการเงินหรือผู้วา่จ้างล้มละลายก่อนท่ีระยะเวลางานตามสญัญาจะสิน้สดุลง 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยก่อนการเข้ารับงานหรือการประมลูงาน บริษัทฯ จะพิจารณา
คดัเลอืกผู้วา่จ้างจากฐานะทางการเงิน ความนา่เช่ือถือของผู้บริหาร ควบคูไ่ปกบัอตัราการท าก าไรตามนโยบายที่ก าหนด 
น อ ก จ า ก นี ้ บ ริ ษั ท ฯ  ยั ง ไ ด้ ข ย า ย ฐ า น ลู ก ค้ า ไ ป ยั ง ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป้ อ ง กั น 
ความเสีย่งจากการไมไ่ด้รับช าระคา่บริการ 

5.5 ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถงึข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
สอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผล
การด าเนินงานได้จัดท าขึน้ด้วยความระมัดระวัง 
 
-ไมม่ี- 

 
5.6 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายสลบิ สงูสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ กรรมการ 

3 พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

4 นายอนนัต์ เกตพุิทยา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ
อิสระ 

5 นายก าพล ปัญญาโกเมศ  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

6 พลอากาศเอกสรุศกัดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ 
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5.7 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายสลบิ สงูสวา่ง ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวาสทิธ์ิ พณิชวรพงศา กรรมการบริหาร 
3 นายธนทั ศภุจารุนนัท์ กรรมการบริหาร 
4 นางพนาล ีนรจิตต์ กรรมการบริหาร 

 
5.8 รายชื่อผู้บริหาร 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายสลบิ สงูสวา่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2 นายวาสทิธ์ิ พณิชวรพงศา ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
3 นายธนทั ศภุจารุนนัท์ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4 นางพนาล ีนรจิตต์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
5.9 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ 

(ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561) 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นาย สมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 14.32% 

2 นาย ทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 9.32% 

3 นาย กิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 9.10% 

4 นาย สลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 8.48% 

5 น.ส. วิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 4.57% 

6 นาย สรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 3.22% 

7 นาง ศลัยา จารุจินดา 15,461,637 2.62% 

8 น.ส. ธิติมา ตัง้อร่ามวงศ์ 13,021,600 2.21% 

9 นาย ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 9,975,940 1.69% 

10 นาย ณฏัฐวฒัน์ วฒุ ิ 9,768,556 1.66% 

11 นาย เชน ฦาไชย 8,795,015 1.49% 

12 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 243,787,258 41.32% 

        

รวม   589,968,760 100% 
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5.10 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

 -ไมม่ี- 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 มีความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท เอสยู
ที โฮลดิง้ จ ากัด (“SUTGH”) โดยการช าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการการรับโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าวด้วยหุ้น
สามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ดงันัน้ การ
เข้าท ารายการครัง้นีจ้ึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ มีความ
ต้องการเงินทุนในการขยายโครงการในอนาคต บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการหาแหล่งเงินทนุเพื่อ
ลงทนุในโครงการตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 
 

7. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมาย ดงันี ้
 

 ศาล/หมายเลขที่
คด ี

คู่ความ ประเด็นพพิาท สถานะคด ี

1 คดีเสนอข้อพิพาท 
ตอ่ สถาบนั
อนญุาโตตลุาการ 
ข้อพิพาทหมายเลข
ด าที่ 108/2559 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
(มหาชน) (ผู้ เรียกร้อง) 
 
เทศบาลต าบลป่าซาง  
(ผู้คดัค้าน) 
 

บ ริ ษั ทฯ  ยื่ น เ สนอ ข้ อพิพาท  ต่ อ  สถาบัน
อนญุาโตตลุาการ เมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 เพื่อ
เรียกร้องเงินคา่เสยีหาย จ านวน 15,766,038.58 
บาท 

ณ วนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2560 
อนญุาโตตลุาการ มี
นดัสบืพยาน ผู้
คดัค้าน วนัท่ี 30 
เมษายน 2560 กบั 
วนัท่ี 6 และ 13 
มิถนุายน 2560 แล้ว
สบืพยาน ผู้ เรียกร้อง 
วนัท่ี 21 และ 25 
มิถนุายน 2560 

2 คดีปกครอง ศาล
ปกครอง คดี
หมายเลขด าที่ 
1729/255 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
(มหาชน) (ผู้ฟอ้งคด)ี 
 
เทศบาลเมืองตาก ที่ 1 กบั
พวก รวม 2 คน ผู้ถูกฟ้อง
คดี 

บริษัทฯ ยื่นฟอ้งตอ่ ศาลปกครองกลาง เมื่อวนัท่ี 
7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเรียกร้องเงินคา่จ้าง
และคา่เสยีหายพร้อมดอกเบีย้คดิจนถึงวนัฟอ้ง 
รวมทัง้สิน้ 52,573,041.13 บาท และให้คืนเงิน
ค า้ประกนัตาม หนงัสอืค า้ประกนั ของ ธนาคาร
เพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
พร้อมดอกเบีย้คิดจนถงึวนัฟอ้งอกี จ านวนทัง้สิน้ 
10,603,209.65 บาท ศาลปกครองกลาง แจ้งรับ
ค าสัง่รับฟอ้ง เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 

ณ วนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2560 คดี
อยูร่ะหวา่งรอก าหนด
วนันดัพิจารณาของ
ศาลปกครอง 
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 ศาล/หมายเลขที่
คด ี

คู่ความ ประเด็นพพิาท สถานะคด ี

3 คดีแพ่ง  ศาลแพ่ง
ก รุ ง เ ท พ ใ ต้  ค ดี
หมายเลขด าที่ ผบ.
1733/2559 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด 
(มหาชน) (โจทก์) 
 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) (จ าเลย) 

บริษัทฯ ยื่นฟอ้งตอ่ ศาลแพง่กรุงเทพใต้ เมื่อวนัที่ 
15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเรียกร้องเงินประกัน
สญัญาจ้างพร้อมดอกเบีย้คิดจนถึงวนัฟ้อง รวม
จ านวนทัง้สิน้ 15,817,074.68 บาท 

ณ วนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2560 
ศาลนดัสบื พยาน
โจทก์ วนัท่ี 17 
กรกฎาคม 2560 
และ นดัสบืพยาน
จ าเลย วนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 

4 คดีฟืน้ฟกิูจการ ศาล
ล้มละลายกลาง คดี
หมายเลขด าที่  ฟ 
29/2559 

บริษัท เอ็ม วี เอส ดเีวลล
อปเม้นท์ 1688 จ ากดั  
(ผู้ ร้อง) 
 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
(มหาชน) (ผู้คดัค้าน) 
 

บริษัท เอ็ม วี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จ ากดั 
ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2559 ส่วน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ยื่นค าคัดค้านไว้ เมื่อ  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 
พร้อมกับยืนยันค่าปรับและค่าเสียหาย กรณี 
บริษัท เอ็ม วี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จ ากดั 
ผิ ด สั ญ ญ า จ้ า ง  ร ว ม เ ป็ น เ งิ น ทั ้ง สิ ้น 
96,565,447.52 บาท 

เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 
2560 ศาลล้มละลาย
กลาง มีค าสั่งยกค า
ร้อง ขอฟื้นฟูกิจการ
ของ บริษัท เอ็ม วี  
เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 
1688 จ ากดั คดีจึงอยู่
ใ นระหว่ า งรอการ
อุทธรณ์ค าสั่ง ของ 
บริษัท เอ็ม วี เอส ดี
เวลลอปเม้นท์ 1688 
จ ากดั 

5 คดีเสนอข้อพิพาท 
ตอ่ สถาบนั
อนญุาโตตลุาการ 
ข้อพิพาทหมายเลข
ด าที่ 112/2560 

กิจการค้าร่วม ไฮโดรเทค็-
ซลัคอน (ผู้ เรียกร้อง) 
การประปานครหลวง  
(ผู้คดัค้าน) 
 

กิจการค้าร่วม ไฮโดรเท็ค-ซลัคอน ยื่นเสนอข้อ
พิพาท ต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวนัที่ 
15 ธั น ว า ค ม  2560 เ พื่ อ ข อ ใ ห้ ค ณ ะ
อนุญาโตตุลาการ พิจารณาขยายระยะเวลา
ท างานก่อสร้าง ถังเก็บน า้ใส ส าหรับสถานีสบู
จ่ายน า้เพชรเกษมและสถานีสบูจ่ายน า้ราษฎร์
บูรณะ ตามหนังสือสัญญาก่อสร้างเลขที่ G-
PK/RB-8 ออกไปจ านวน 478 วัน พร้อมกับให้
การประปานครหลวงช าระเงินค่าจ้างงานงวด
คืนที่ปรับไว้จ านวน 42,015,000 บาท ให้กับ
กิจการค้าร่วม ไฮโดรเท็ค-ซลัคอน 

ณ วนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2560      
คดีอยูร่ะหวา่งรอผล
การสง่ค าเสนอข้อ
พิพาทให้กบั การ
ประปานครหลวง 
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8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้ทางตรง
หรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในรอบบญัชีปี 2559 
และปี 2560 มีดงันี ้

บุคคลที่อาจ 
มีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(บาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ปี  2559 ปี  2560 

นายสลบิ สงู
สวา่ง 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่/
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
ดอกเบีย้จ่าย 

324,570.89 
0.00 
0.00 

449,980.78 
10,000,000.00 

580,910.18 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และคา่ใช้จา่ย
เพื่อด าเนินการให้บริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการท ารายการ
ดงักลา่วข้างต้นแล้ว เห็นวา่เป็น
รายการท่ีเกิดขึน้อยา่ง
สมเหตสุมผลและเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าปกติทัว่ไป 

 
9. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญ ๆ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

สญัญาเชา่  

บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานจากบริษัท น า้มนัปิโตรเลยีมไทย จ ากดั ซึง่ไมไ่ด้มคีวามเก่ียวโยงกบัผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี ้

รายละเอียดส าคญัของสญัญาเชา่  

คูส่ญัญา : บริษัท น า้มนัปิโตรเลยีมไทย จ ากดั 

วนัท่ีท าสญัญา : 15 ตลุาคม 2560 

คา่เช่าและคา่บริการ : 88,624 บาท และ 132,936 บาท ตอ่เดือน ตามล าดบั 

ลกัษณะสญัญา : สญัญาเชา่อาคารส านกังานชัน้ท่ี 14 ห้อง B,C,D ของอาคาร 
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสติ 19 แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

อายสุญัญา :  เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 15 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563   
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สญัญาบริการทางวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 

1) สญัญางานก่อสร้าง :  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสญัญารับจ้างประเภทงานก่อสร้าง ซึง่ยงัมีผลบงัคบัใช้ ดงันี ้

ล าดับ โครงการ 
ลักษณะโครงการ 
และลักษณะงาน 

เจ้าของโครงการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มูลค่า 
งาน  

(ล้านบาท) 

ความ
คืบหน้า  

(%) 

1.  โครงการ พีทีที ฟีนอล ออกแบบ ก่อสร้าง 
จดัหา ตดิตัง้ ระบบ
บ าบดัน า้เสยี ช่วงที่ 2 

บจก.พีทีที ฟีนอล 07 มิ.ย. 56 – 31 
มี.ค. 61 

299.70 99.20% 

2. โครงการ ขยะศรีสะเกษ ก่อสร้างศนูย์การ
จดัการขยะมลูฝอย
รวมกลุม่ พื่นที่ 3 
(เทศบาลต าบลขุ
ขนัธ์) 

ส านกัองการบริหาร
สว่นจงัหวดัศรีสะเกษ 

29 ก.ย.58 - 20 
พ.ค. 60 

50.82 99.56% 

3. โครงการเทศบาลต าบล
บงึกาฬ 

ก่อสร้างศนูย์การ
จดัการขยะมลูฝอย
แบบผสมผสานเทค
โนโลยี่ ระยะที่ 1 
ต าบลบงึกาฬ จงัหวดั
บงึกาฬ 

ส านงัานเทศบาล
ต าบลบงึกาฬ จงัหวดั
บงึกาฬ 

30 มี.ค. 59 – 
10 ก.พ. 61 

57.42 23.70% 

4.  โครงการเทศบาลต าบล
เมืองปัก 

ก่อสร้างศนูย์การ
จดัการขยะมลูฝอย
รวม เทศบาลเมือง
เมืองปัก จงัหวดั
นครราชสมีา 

ส านงัานเทศบาล
ต าบลเมืองปัก 
จงัหวดันครราชสมีา 

31 มี.ค. 59 – 
11 ม.ค. 61
 
  

 40.05 8.54% 

5. โครงการเทศบาลต าบล
ทา่ยาง 

ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบดัน า้
เสยี เทศบาลต าบล
ทา่ยาง จงัหวดั
เพชรบรีุ 

เทศบาลต าบลทา่ยาง 
จงัหวดัเพชรบรีุ 

21 เม.ย. 59 – 7 
ต.ค. 61 

239.01 46.70% 

6. โครงการเทศบาลมือง
หลงัสวน 

ก่อสร้างเพิม่
ประสทิธิภาพระบบ
ก าจดัขยะมลูฝอย 

เทศบาลเมืองหลงั
สวน จงัหวดัชมุพร 

29 เม.ย. 59 – 
28 ม.ค. 61 

66.36 36.00% 
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ล าดับ โครงการ 
ลักษณะโครงการ 
และลักษณะงาน 

เจ้าของโครงการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มูลค่า 
งาน  

(ล้านบาท) 

ความ
คืบหน้า  

(%) 
(ระยะที่ 2) เทศบาล
เมืองหลงัสวน จงัหวดั
ชมุพร 

 

2) สญัญางานบริการ :  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ไมม่ีงานสญัญารับจ้างประเภทงานบริการ เนื่องจากสญัญาครบอายแุละไมม่กีาร

ตอ่สญัญา 

10. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

11. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถอืหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานฉบบันี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 

     นายสลบิ สงูสวา่ง 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศบริษัท 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 
ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ กบั  บริษัทจ ากดัที่จะ
จดัตัง้ขึน้ใหม่ ช่ือ บริษัท เอสยทูี โฮลดิง้ จ ากดั (“SUTGH”) โดยคาดวา่จะจดัตัง้ขึน้ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยจะมีผู้ ถือหุ้น
จ านวน 3 ราย ได้แก่ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภตูิวตัร ซึง่เป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั 
(Concert Party) (“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH”) ซึง่จะถือหุ้นใน SUTGH จ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTGH โดยการรับโอนทรัพย์สนิและหนีส้ินทัง้ปวงของ SUTGH ณ วนัโอนกิจการ 
ซึง่ได้แก่ หุ้นทัง้หมดใน บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั (“SUTG”) ที่ SUTGH จะถือ จ านวน 132,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ (“ธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทัง้หมด”) และได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 380,314,690 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดย
โดยแบง่เป็น 

(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ในราคา 
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของบริษัทฯ  
(“หุ้นกู้ แปลงสภาพ”) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดย
บริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ (รายละเอียดของหุ้นกู้ แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุป
สาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
กู้แปลงสภาพ”) 

เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็น
มลูค่ารวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท (ธุรกรรมการจดัสรรหุ้นและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการ
จัดสรรหลักทรัพย์”) (ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการรับโอน
กิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์”) ตามแผนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH (“แผนการโอนกิจการ
ทัง้หมด”) ในสว่นของการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรใน
คราวเดียวให้แก่ SUTGH นัน้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการ
ก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 23.1 ซึ่ง
เป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และทีไ่ด้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั คือระหว่าง วนัที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ การเสนอขายและจดัสรรหุ้น
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สามญัเพิ่มทนุของ บริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 
72/2558  

ในส่วนที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่ 
SUTGH นัน้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคาแปลง
สภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชดัเจน เทา่กบั 1.43 บาท โดยการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่เป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระ
ตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดส าหรับ
ธุรกรรมการจดัสรรหุ้นและธุรกรรมจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทีเ่ป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และ
การก าหนดราคาตลาด 

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้ปวงของ SUTGH รวมถึงแตไ่ม่
จ ากัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพนัต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วนัโอนกิจการ ซึ่งได้แก่หุ้นสามญั
จ านวนทัง้หมด 132,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึง่ ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะถือใน SUTG หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG และเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการ
ทัง้หมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทัง้นี ้SUTGH ไม่ได้มีหนีส้ินผูกพันใดๆ เนื่องจาก SUTGH มี
สินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ของ SUTG ร้อยละ 00.66 โดย SUTG นัน้มีหนีส้ินต่างๆที่เกิดขึน้จากการด าเนินกิจการของ SUTG โดยหนีส้ิน
ดังกล่าวไม่ได้เป็นหนีส้ินท่ีมีความเก่ียวข้องกับ ผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของ SUTG ในทุกทอดแต่อย่างใด โดยการช าระ
คา่ตอบแทนทัง้หมด คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะ 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา หุ้นละ 1 
บาท คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 
265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่ราคา 
1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเทา่กบั 1.43 บาท 

ในสว่นที่เป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรร
ในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (1) นัน้ เป็นการเสนอขายแบบที่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่มี
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ส่วนลดร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
72/2558 ดงันัน้ การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้น
จ านวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเสนอขายหุ้นใน
ราคาดงักล่าว นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 

ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ด้วย 

ในการนี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท
ฯ ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตามซึง่
ได้รับหุ้นดงักลา่วไปภายหลงัจากการเลิกบริษัทและช าระบญัชีของ SUTGH เสร็จสมบรูณ์ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมด
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดย
ภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามซึ่งได้รับหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่
ห้ามขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในสว่นท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะต้องจดทะเบียน
เลกิบริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบั
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบญัชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH จึงต้องถกูห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลอือยูต่ามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ในสว่นที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (2) โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทตอ่หนว่ยนัน้ 
เป็นการเสนอขายแบบที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิม่
ทนุท่ีจะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชดัเจนโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 
185,314,690 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพเทา่กบั 
1.43 บาท ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไมต่ ่ากวา่
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 

อยา่งไรก็ดี หากภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคล
อื่นใดก็ตามใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อน
วนัที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่
ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดที่ใช้สทิธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  (Silent 
Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดือน ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขาย
ดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์
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แหง่ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ราคาเสนอขายค านวณจากราคาเสนอ
ขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหารด้วยอตัราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึน้อยู่กับการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมแ่ละให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในสว่นท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะต้องจดทะเบียน
เลกิบริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH โดยวนัสิน้สดุรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบั
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตนุี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบญัชีของ SUTGH จึงต้องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ ดงันัน้ ผู้
ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถกูห้ามมิให้ขายหุ้นสามญัรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ตนได้ใช้สทิธิแปลงสภาพ ตาม
ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลอือยูต่ามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ 
SUTGH แล้ว SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน)  

ในการนี ้รายละเอียดการโอนหุ้นสามญัและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการ
ช าระบญัชีของ SUTGH มีดงันี ้

(1) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 175,796,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.40 ของ
หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แตก่่อน
มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 238,902 
หนว่ย โดยสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ นัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 19,203,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของ
หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แตก่่อน
มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 26,096 
หนว่ย โดยสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทนัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) นางสาวนิตยา ภตูิวตัร จะได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 1,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นท่ีออก
และเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 2 หน่วย โดย
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ นัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทัง้นี  ้นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวัตร มีลักษณะความสัมพันธ์ หรือมี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการร่วมกบับคุคลอื่น (Acting in Concert) และมีเจตนาที่จะใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบคุคลอื่นใน
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กิจการของ SUTGH ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อควบคุมกิจการของ SUTGH ร่วมกัน (Concert Party) อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH ที่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ทัง้ 3 ทา่นนัน้ ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

ในการนี ้การโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระบญัชีของ SUTGH จะไม่ท าให้สิทธิ
ออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เปลีย่นแปลงไป เนื่องจากผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้ 3 รายเป็นผู้ที่กระท าการร่วมกนัและ
มีอ านาจควบคมุในกิจการของ SUTGH ก่อนที่จะมีการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นทัง้ 3 รายจะเข้า
ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสดัสว่นการถือหุ้นรวมทัง้สิน้ ร้อยละ 24.84 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการ
จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) เช่นเดียวกบัสดัสว่นการถือ
หุ้นเดิมที่ SUTGH ถืออยู่ในบริษัทฯ ก่อนมีการโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระบญัชีของ 
SUTGH  

นอกจากนี ้ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมกรรมการจดัสรรหุ้นและธุรกรรมการจดัสรรหุ้ นกู้แปลงสภาพกบั SUTGH และการ
ด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯฯ 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) และ SUTGH จะ
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 265,000 หนว่ย ซึง่คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสิทธิ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล 
จ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ดงันัน้ SUTGH จึงถือเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ซึ่งสง่ผลให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์เข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) โดยขนาดรายการนีม้ีมูลค่ารายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสงูกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกนั โดยการเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการต่าง ๆ 
รวมถึง 

(1) การด าเนินการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั
ก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไมต่ ่ากวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่
เ ก่ียวโยงกัน ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้แต่งตั ง้  บริ ษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระ  
เพื่อท าหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั 

ทัง้นี  ้บ ริษัทฯ ไม่ไ ด้ เ ข้าท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงเดียวกัน หรือผู้ ที่ เ ก่ีย วข้องหรือ 
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่วในช่วงระหวา่งหกเดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการนี  ้
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โครงสร้างการถอืหุ้นก่อนและหลังการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้น 

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ 
ก่อนการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้น 

(ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561) 

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ 
ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้น 

ล าดับ ชื่อ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ ล าดับ ชื่อ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละ 

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 14.32 1 นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 175,796,000 22.40 

2 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 9.32 2 นายอินธิเดชน์ พลอินทร์  19,203,000 2.45 

3 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 9.10 3 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 

4 นายสลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 8.48 4 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 7.01 

5 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 4.57 5 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 

6 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 3.22 6 นายสลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 6.37 

7 นางศลัยา จารุจินดา 15,461,637 2.62 7 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 

8 นางสาวธิตมิา ตัง้อร่ามวงศ์ 13,021,600 2.21 8 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 

9 นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 9,975,940 1.69 9 นางศลัยา จารุจินดา 15,461,637 1.97 

10 นายณฏัฐวฒัน์ วฒุ ิ 9,768,556 1.66 10 น.สธิติมา ตัง้อร่ามวงศ์ 13,021,600 1.66 

11 นายเชน ฦาไชย 8,795,015 1.49 11 นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 9,975,940 1.27 

12 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 243,787,258 41.32 12 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 262,350,829 33.42 
                

รวม   589,968,760 100 รวม   784,968,760 100 

1.2 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 

1.2.1 มูลค่าสิ่งที่ได้รับ 

การก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดนัน้ บริษัทฯ พิจารณาจากการเปรียบเทียบมูลค่า
ยตุิธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH ซึ่งบริษัทฯ ร่วมพิจารณาประเมินกับที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก SUTGH เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่จะไม่มีหนีส้ินใด ๆ ที่มีนยัส าคญั และมีเพียงเงินลงทนุใน SUTG ที่สดัสว่นร้อยละ 66.00 ณ วนัโอน
กิจการ ดงันัน้ มลูค่ายตุิธรรมของ SUTGH สามารถประเมินได้จากมลูค่ายตุิธรรมของ SUTG ที่สดัสว่นร้อยละ 66.00 โดยราคายตุิธรรม
ของ SUTGH ที่ประเมินมีมลูค่าเท่ากบั 460,000,000 บาท ทัง้นี ้อ้างอิงวิธีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด  
(Discounted Cash Flow) และวิธีเทียบคา่เฉลีย่อตุสาหกรรมที่ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Multiple-Based) 

มลูคา่สิง่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึง่ได้แก่ หุ้นทัง้หมดใน SUTG ที่ SUTGH จะถือ 
ณ วนัโอนกิจการ จ านวน 132,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
เรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ซึ่งบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ SUTGH และจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
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สภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ แปลงสภาพ จ านวน 265,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่
ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท โดยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว
ได้มาจากการเปรียบเทียบมลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value) ของ SUTGH และสดัสว่นการจดัสรรระหวา่งการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุและ
หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วเกิดขึน้จากการเจรจากนัระหวา่งบริษัทฯ และ SUTGH 

การประเมินมลูค่าดงักลา่วนัน้ พิจารณาจากโครงการที่ SUTG พึงจะได้จากบญัชีนวตักรรม(Potential Backlog) โดยใช้
วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิ (P/E) และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยการประมาณการของวิธีคิดลด
กระแสเงินสดนัน้อยูภ่ายใต้สมมตุิฐานซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

- การเร่ิมรับรู้รายได้พิจารณาจากโอกาสที่จะได้รับคดัเลือกเข้าท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง โดยรายได้ที่น ามาใช้ในการคิด
ลดสามารถจ าแนกได้ดงันี ้

หมายเหตุ: 1/ โดยการประเมินดงักลา่วเป็นการประเมินจากมมุมองของผู้บริหารของ SUTG และ บริษัทฯ 
2/ เอกสารงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เลม่ที่ 13 (4) ส านกังบประมาณ 
3/ ฐานข้อมลูของ SUTG 

 

สมมติฐานในการประเมินมลูค่าดงักลา่วนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ พิจารณาโอกาสของการได้รับคดัเลอืกโดย
การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการจดัซือ้จดัจ้าง ซึ่งการจดัซือ้จดัจ้างแบบเฉพาะเจาะจงดงักลา่วนัน้จะเลือกจดัซือ้จดัจ้างกบั
พสัดทุี่ได้รับการสนบัสนนุเป็นอนัดบัแรก ซึ่งสินค้าที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นบญัชีนวตักรรมนัน้เป็นพสัดทุี่ภาครัฐต้องการสง่เสริม 
ดงันัน้ SUTG มีโอกาสได้รับเลือกให้ท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง อย่างไรก็ดี SUTG มีความเสี่ยงเร่ืองการเข้าท าสญัญาจัดซือ้จัดจ้าง 
รวมถึงการได้รับจดัสรรงบประมาณของหนว่ยงานภาครัฐ  

- การคิดค านวนการประเมินมลูคา่ตามวธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นัน้ ใช้ระยะเวลาคิดค านวน

ทัง้หมด 7 ปี  

ประเภทโครงการ คู่สัญญา 
มูลค่าโครงการตาม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

โอกาสที่คาดว่าบริษัท
จะได้รับคัดเลือก1/ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
เร่ิมรับรู้รายได้ 

โครงการที่ใช้เทคโนโลยีของ SUTG ที่ปราภฎอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25602/ 
 โครงการที่ SUTG คาดว่าจะได้เข้าท าสัญญาในระยะเวลาอันใกล้โดยพิจารณาจากความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 
โครงการจดัซือ้จดัจ้างระบบจดัการขยะเพ่ือผลิต
เป็นเชือ้เพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และ
ปุ๋ ยอินทรีย์ 
จ านวน 7 โครงการ 

5 เทศบาล 
2 อบต. 

1,057 100 
2561-2562 
ภายใน 2 ปี 

 โครงการที่ SUTG จะได้เข้าท าสัญญาในระยะเวลาอันใกล้แต่อาจจะมีโอกาสความคลาดเคล่ือน และ/หรือ ล่าช้าโดยพิจารณาจากความ
พร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการจดัซือ้จดัจ้างระบบจดัการขยะเพ่ือผลิต
เป็นเชือ้เพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และ
ปุ๋ ยอินทรีย์ 
จ านวน 10 โครงการ 

8 เทศบาล 
2 อบต. 

1,244 75 
2561-2563 
ภายใน 3 ปี 

 โครงการที่ใช้เทคโนโลยีของ SUTG และมีแนวโน้มที่จะปราภฏอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25623/ 
โครงการจัดซือ้จัดจ้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิต
เป็นเชือ้เพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ ย
อินทรีย์ จ านวนทัง้สิน้ 15 โครงการ 

12 เทศบาล 
3 อบต. 

1,180 50 
2562-2566 
ภายใน 3-4 ปี 
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- ความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้นในช่วงร้อยละ 25.0-27.5 (เปรียบเทียบอตัราท าก าไรขัน้ต้นของ SUTG ในอดีต

เฉลีย่ที่ร้อยละ 28.5) ตลอดอายกุารท าประมาณการกระแสเงินสด 

- การประมาณการต้นทนุค่าใช้จ่ายและต้นทนุการบริหารงานแบ่งสว่นของต้นทนุดงักลา่วเป็นต้นทนุคงที่และต้นทุน

ผนัแปร โดยต้นทนุผนัแปรจะเป็นไปตามงานท่ีได้รับและต้นทนุทางตรงเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 

- การประมาณการเงินทนุหมนุเวียนของ SUTG ร้อยละ 5.00 ของทกุ ๆ มลูคา่งานท่ีได้รับการจดัซือ้จดัจ้างโดยเงินทนุ

ดงักลา่วจะน าไปใช้เพื่อค า้ประกนัผลงานเมื่อตอนเข้าท าสญัญา และเพื่อน าไปใช้จ้างผู้ รับเหมา (Sub-Contractor) 
ต่อไป 

- การคิดลดโดยใช้อตัราคิดลด (WACC) ที่ร้อยละ  10.38 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดย

ใช้อตัราผลตอบแทนตลาดย้อนหลงัที่ร้อยละ  11.75 และใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ  10 ปีที่ร้อยละ 

2.37 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ ของ
อตุสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

บริษัท 
อัตราส่วนราคาต่อ 

ก าไรสุทธิ  
(เท่า) 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 50.1 
บริษัท อติาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 39.9 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 29.1 
บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 22.2 
บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 19.8 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) 19.0 
บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 15.8 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 15.0 
บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จ ากดั (มหาชน) 11.3 
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8.2 
บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 6.7 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.7 

ค่าเฉลี่ย 13.3 

หมายเหตุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2561 

เกณฑ์ในการพิจารณาธุรกิจที่คล้ายคลงึกนันัน้พิจารณาโดยใช้บริษัทที่อยูใ่นอตุสาหกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั 
ทั ้ง นี ้ ใ น ก า ร เ ลื อ ก บ ริ ษั ท ที่ น า ม า คิ ด ค า น วณค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม นั ้น ไ ด้ ท า ก า ร น า เ อ า บ ริ ษั ท ที่ มี 
ค่าอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิสูงกว่า 29 เท่าออกจากการค านวณค่าเฉลี่ย เนื่องด้วยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิของบริษัท
ดังกล่าวถูกพิจารณาว่า เ ป็นค่านอกเกณฑ์  (Outlier) โดยก า ไรต่อหุ้ นของ  SUTG ใน ปี  2560 เท่ ากับ  420.30 บาท  
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ต่อหุ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกบัคา่เฉลี่ยอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิของอตุสาหกรรมที่ 13.3 เท่า จะได้มลูคา่ยตุิธรรมของ SUTG ที่ 
5,590 บาทตอ่หุ้น หรือ คิดมลูคา่กิจการทัง้หมดที่ 1,118 ล้านบาท 

โดยหากใช้ทัง้สองวิธีข้างต้นจะท าให้ได้มลูค่ายตุิธรรมของ SUTG อยู่ในช่วงระหว่าง 700 - 1,100 ล้านบาท ด้วยวิธีการ
คิดลดกระแสเงินสด และคา่เฉลีย่อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตามล าดบั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาสมมติฐานดงักลา่วร่วมกบัท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และมีความเห็นวา่ราคาดงักลา่วนัน้
เหมาะสมหากเทียบเคียงกบัคา่เฉลีย่อตุสาหกรรม โดยใช้อตัราสว่นราคาปิดตอ่ก าไรสทุธิ และการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งวิธีคิดลดกระแส
เงินสดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ ซึง่ค านวณมลูคา่ของ SUTG ได้เทา่กบั 700,000,000 บาท ดงันัน้ สดัสว่นการถือหุ้นของ SUTGH ใน 
SUTG ที่ร้อยละ 66.00 จึงเทียบเท่ากับมูลค่าสิ่งตอบแทนจ านวน 460,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนดงักล่าวให้กับ 
SUTGH เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท ซึ่งวิธีดงักล่าวเหมาะสมที่จะน ามาใช้
และสะท้อนถึงโอกาสที่จะเกิดขึน้ของโครงการต่าง ๆ ในอนาคตและสิทธิในบญัชีนวตักรรมของ SUTG อนึ่ง ภายหลงัการเข้าท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ SUTG จะใช้เงินทนุจากเงินทนุหมนุเวียนใน SUTG และ/หรือ หาเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินในลกัษณะของเงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ส าหรับการรับประกนัโครงการ (Bank Guarantee) หรือ เงินกู้ ในลกัษณะ
ของเงินกู้ยืมโครงการ (Project Finance) ส าหรับโครงการของ SUTG 

1.2.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนใน SUTG 

1.2.2.1 ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

ก. ความเสี่ยงจากการรับงานผ่านการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

ปัจจุบนั SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทย ส าหรับระบบการจดัการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชือ้เพลิง (Refuse-Derived Fuel: RDF) และปุ๋ ยอินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-
Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer Production) เพียงรายเดียว โดย SUTG ใช้เวลากวา่ 10 ปี ในการวิจยัและ
พฒันาจนตลอดถึงการขึน้ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทยได้ส าเร็จ อย่างไรก็ดี หากในอนาคตมีผู้ประกอบการรายอื่นที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น และนวตักรรมของบคุคลดงักลา่วไมไ่ด้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่ 
SUTG มีสทิธิใช้โดยถกูต้อง SUTG มีความเสีย่งจากการแขง่ขนัของผู้ขึน้บญัชีนวตักรรมในรูปแบบคล้ายคลงึกนั เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐจะมีผู้ประกอบการเป็นตวัเลือกที่มีคณุสมบตัิตรงตามความต้องการเพิ่มขึน้ ท าให้ SUTG อาจไม่ได้รับ
พิจารณาจดัซือ้จดัจ้างจากหนว่ยงานของรัฐ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของ SUTG ในอนาคต 

ข. สิทธิประโยชน์ 

ผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ผ่านหลกัเกณฑ์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการขึน้ทะเบียนนวตักรรมไทย เป็นเวลา
สงูสดุ 8 ปี ซึ่ง SUTG ได้รับสิทธิประโยชน์ตัง้แต่ มีนาคม 2559 – มีนาคม 2566 (7 ปี)  (อ้างอิงตามบญัชีนวตักรรมไทย 
ฉบบัเดือนมิถนุายน 2560 ของส านกังบประมาณ) ซึ่ง ณ ปัจจุบนัส านกังบประมาณและหน่วยงานที่เก่ียวข้องยงัไมม่ีการ
ออกระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ในการขยายระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์จากการขึน้ทะเบียนนวตักรรมไทย ดงันัน้ 
เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์ดงักลา่ว SUTG มีความเสี่ยงกบักระบวนการและวิธีการในการขอตอ่อายุสทิธิ
ประโยชน์ดงักลา่ว ซึง่หากยงัไมม่ีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แนช่ดัวา่ SUTG จะสามารถยื่นค าขอตอ่อายกุารขอรับสทิธิประโยชน์
ดงักล่าว อาจส่งผลให้ SUTG ไม่มีช่ือขึน้อยู่ในบญัชีนวตักรรมไทยก็จะต้องได้รับพิจารณาการจดัซือ้จดัจ้างจากภาครัฐ
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โดยวิธีการจดัซือ้จดัจ้างโดยทัว่ไป ซึง่จะต้องแขง่ขนัตอ่ผู้ประกอบการหลายราย และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ
ของ SUTG ในอนาคต 

ค. การไม่ได้รับการจัดซือ้จัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงบประมาณจะก าหนด
แผนงานบรูณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยจะก าหนดรายช่ือโครงการที่ได้รับ
การจดัสรรงบประมาณให้สว่นราชการท้องถ่ินด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามความต้องการ
ที่จะด าเนินโครงการดงักลา่วได้ ซึ่งโครงการที่เก่ียวข้องกบัระบบการจดัการขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิง (Refuse-Derived 
Fuel: RDF) และปุ๋ ยอินทรีย์ ณ ปัจจุบนั มี SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทยเพียงรายเดียวที่มี
คณุสมบตัิจะได้รับการจดัซือ้จดัจ้าง เพื่อด าเนินการตามโครงการดงักล่าว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตัิสว่นราชการท้องถ่ิน
บางแหง่ มีการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างผู้ประกอบการรายอื่นการด าเนินการดงักลา่วสง่ผลให้ SUTG มีความเสีย่งไมไ่ด้รับ
การจดัซือ้จดัจ้างตามงบประมาณที่ได้จดัสรรไว้ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้แม้ SUTG จะมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ดี SUTG มีสิทธิส่งหนังสือ
ร้องเรียนต่อสว่นราชการท้องถ่ินนัน้ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวส่วนราชการท้องถ่ินควรด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง SUTG เนื่องจากเป็น
ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทยเพียงรายเดียวที่มีคณุสมบตัิจะด าเนินโครงการดงักลา่วได้ ประกอบกบัข้อ
สัง่การของนายกรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ก าหนดให้แต่
ละหน่วยงานจดัซือ้จดัจ้างพสัดสุง่เสริมนวตักรรมอยา่งน้อยในอตัราสว่นร้อยละ 30 ของความต้องการใช้งานทัง้หมดของ
หนว่ยงาน  

1.2.3 มูลค่าสิ่งที่จ่าย 

1.2.3.1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนจ านวน 195,000,000 บาท 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ SUTGH ในราคา
หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 195,000,000 บาท เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามที่ระบุในสญัญาโอนกิจการทัง้หมด 
และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ราคาเสนอขายที่ 1 บาทตอ่หุ้น มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาดงักลา่วเป็นราคายตุิธรรม
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูคา่ของบริษัทฯ ดงันี ้

วิธีประเมิน
มูลค่า 

มูลค่าทาง
บัญชี 

มูลค่าทาง
บัญชีปรับปรุง

แล้ว 

เปรียบเทียบ
อัตราส่วน
ราคาปิดต่อ
ส่วนของผู้ถอื

หุ้น 

เปรียบเทียบ
ราคาตลาด 

เปรียบเทียบ
อัตราส่วน
ราคาปิดต่อ
ก าไรสุทธิ 

คิดลดกระแส
เงนิสด 

ความ
เหมาะสม 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ไมเ่หมาะสม เหมาะสม 

มูลค่า
ยุติธรรม 

(บาทต่อหุ้น) 

0.33 0.47 0.75 1.35 
บริษัทฯ มีผล
ด าเนินงาน
ขาดทนุ 

0.77 
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บริษัท 
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 

(เท่า) 
บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 7.2 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 5.3 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 4.9 
บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 4.6 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) 3.1 
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.0 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.1 
บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.9 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.8 
บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 1.7 
บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.7 
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.5 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.5 
บริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 1.2 
บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 1.1 
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 1.0 
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ร่ิง คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.9 
บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จ ากดั (มหาชน) 0.7 
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 0.6 
บริษัท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) 0.5 
บริษัทเนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) 0.5 

ค่าเฉลี่ย 2.2 

หมายเหตุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2561 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ นัน้มีความเหมาะสมในช่วง 0.33 - 0.77 
บาท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ร่วมพิจารณาประเมินกับที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทฯ โดยใช้วิธีมลูคา่ทางบญัชี มลูคา่ปรับปรุงทางบญัชี เปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และ
วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นวิธีที่เหมาะสม ทัง้นี ้วิธีราคาปิดตอ่ก าไรสทุธิ และราคาตลาดเป็นวิธีที่ไมเ่หมาะสมเนื่องจากบริษัทฯ  มี
ผลการด าเนินงานขาดทนุ และราคาตลาดไม่สะท้อนราคายตุิธรรมของบริษัทฯ เนื่องจากราคาตลาดในช่วงที่ผา่นมาของบริษัทฯ ไม่
มีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เกณฑ์การพิจารณาบริษัทที่ท าธุรกิจคล้ายคลงึกนันัน้พิจารณาจากบริษัทท่ี
ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สว่นการคิดค านวณคา่เฉลีย่จะพิจารณาการน าเอาอตัราสว่นราคาปิดตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นนอกเกณฑ์ ที่สงู
กวา่ 5 เทา่ออกจากการคิดค านวณ เนื่องด้วยมีคา่ที่สงูกวา่กลุม่คอ่นข้างมาก ดงันัน้ หากพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 
โดยเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ 2.2 เทา่ และมลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นของบริษัทฯ ที่ 0.34 บาท
ตอ่หุ้น ทัง้นี ้วิธีการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตามวธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นัน้ จะได้มลูคา่สงูสดุที่ 0.77 บาท
ตอ่หุ้น ราคาดงักลา่วพิจารณาจากงบประมาณภาครัฐในสว่นงานของบริษัทฯ มีการชะลอตวัอยา่งตอ่เนื่องประกอบกบัการรับเหมา
ก่อสร้างเป็นงานท่ีต้องใช้ความช านาญการของวศิวกรในการประเมินต้นทนุเป็นหลกั รวมถึงงานตา่ง ๆ  มีความผนัผวนคอ่นข้างมาก
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เมื่อเร่ิมท างาน การคาดคะเนโอกาสความส าเร็จในการประมลูงานนัน้ก็มีความซบัซ้อน ดงันัน้ วิธีประเมินมลูคา่โดยใช้วิธีมลูค่าทาง
บญัชี มลูค่าปรับปรุงทางบญัชี และเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาปิดต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจึงน่าจะสะท้อนมลูคา่ยตุิธรรมของบริษัทฯ 
ได้ดีกว่า ทัง้นี ้แม้ว่าราคา 1 บาทต่อหุ้นนัน้เป็นราคาที่สงูกว่าราคายุติธรรมของบริษัทฯ ซึ่งที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย
ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.) หากเสนอขายด้วยราคายตุิธรรมดงักลา่ว จะท าให้เกิดสว่นลดมลูคา่หุ้นท่ีต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ ท่ีราคาหุ้นละ 1 บาท  

2.) หากพิจารณาถึงศกัยภาพภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด และความเป็นไปได้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานแล้วนัน้ ที่ราคาเสนอขาย 1 บาท ดงักลา่ว มี Premium สงูกว่าราคายตุิธรรมที่ 0.23 
บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นมลูคา่ที่เหมาะสมในการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทัง้หมด 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัที่ราคาหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการของบริษัทฯ ร่วมกบัที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ 
ใช้ราคาเสนอขายที่มีความสมเหตสุมผลที่สดุเมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และเป็นราคาที่ตกลงกบั
ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ได้ส าเร็จ 

ทัง้นี ้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ บนวิธีการคิดค านวนมูลค่าแยกธุรกิจ หรือ Sum-of-the-Parts อยู่
ภายใต้สมมตุิฐานซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) 

- ประมาณให้บริษัทฯ เข้าประมูลและชนะการประกวดราคาในงานรับเหมาก่อสร้างรวม  600 – 800 ล้านบาทต่อปี 

โดยเป็นงานในภาคสว่นท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญประกอบด้วยงานรับเหมาก่อสร้างทางด้านน า้ประปาและบ าบดั

น า้เสีย กบัหน่วยงานราชการและให้ความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ  5 – 8 (หากพิจารณาอตัราท า

ก าไรขัน้ต้นในอดีตที่ร้อยละ -2.00) 

- ใช้ระยะเวลาในการคิดลดกระแสเงินสดรวม 10 ปี โดยใช้อตัราคิดลดที่ร้อยละ 10.38 โดยใช้ Capital Asset Pricing 

Model หรือ (CAPM) โดยใช้อตัราผลตอบแทนตลาดย้อนหลงัที่ร้อยละ 11.75 และใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รัฐบาลอาย ุ10 ปีที่ร้อยละ 2.37 

- บริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ในด้านค่าใช้จ่ายพนักงานที่ค่อนข้างสูง  โดยให้การเติบโตดังกล่าวอ้างอิงจากอัตรา 

เงินเฟอ้ที่ร้อยละ 2.00 

- ไมม่ีการก าหนดให้บริษัทฯ ต้องลงทนุเพิ่มเติมในสว่นของการซือ้สนิทรัพย์ถาวร 

ธุรกิจการลงทุน (Build Operate Transfer) 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการผลิตน า้ประปาที่อ าเภอเจดีย์แม่ครัว  จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการบ าบัดน า้เสียที่นิคม
อตุสาหกรรมมณัฑะเลย์ โดยอยูภ่ายใต้สมมตุิฐานซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
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 โครงการผลิตน า้ประปา 

- โครงการดงักล่าวมีก าลงัการผลิตการผลิตรวม  6,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และสามารถเร่ิมเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2561 ทัง้นี ้รายได้ของโครงการขึน้กบัประเภทและอตัราการ

ใช้น า้ตอ่โรงงานหรือประชากรในพืน้ท่ี 

- ประมาณการโรงงานสามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพและผู้คนหนัมาใช้ได้เต็มก าลงัการผลิตภายใน

ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งที่มาดงักลา่วมาจากการตรวจสอบความต้องการใช้น า้ในเขตดงักลา่ว  และมีอตัรา

การสญูเสียน า้ที่ร้อยละ 20 ก่อนถึงผู้บริโภค ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของราคาน า้ประปาที่ปีละร้อยละ 

3.00 

- โครงการใช้อตัราคิดลดที่ร้อยละ 10.03 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้

อตัราผลตอบแทนตลาดย้อนหลงัที่ร้อยละ 11.75 และใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี

ที่ร้อยละ 2.37 

 โครงการโรงงานบ าบัดน า้เสียที่ นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ หรือ Central Waste Water 
Treatment Plant, Mandalay, Myanmar 

- โครงการดังกล่าวมีก าลงัการผลิตการผลิตรวม  2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถเร่ิมเปิด
ด า เ นิ น ก า ร เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ไ ด้ ใ น ช่ ว ง ป ล า ย ปี  2562 ทั ้ง นี ้ ร า ย ไ ด้ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ขึ ้น กั บ 
อตัราคา่คณุภาพน า้ที่โครงการสามารถบ าบดัได้โดยจะมกีารวดัคณุภาพกอ่นท่ีจะปลอ่ยไปยงัแหลง่น า้
ธรรมชาติตอ่ไป 

- ก าหนดใ ห้ โ รง งานสามารถบ าบัดน า้ เสี ย ไ ด้ ในช่ ว ง ร้อยละ  50 – 75 ของก าลังการผลิต  
ทัง้นี ้จะมีการเพิ่มขึน้ของราคาคา่บ าบดัน า้เสยีตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

- โครงการใช้อตัราคิดลดที่ร้อยละ 12.98 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้ 
อตัราผลตอบแทนตลาดย้อนหลงัที่ร้อยละ 11.75 และใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี
ที่ร้อยละ 2.37 ขณะเดียวกนัได้เปรียบเทียบกบับริษัทท่ีท าธุรกิจใกล้เคียงกนักบัโครงการของบริษัทฯ 

1.2.3.2 การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนจ านวน 265,000,000 บาท 

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
แ ล ะ ใ ห้ สิ ท ธิ แปล งสภาพ เ ป็ นหุ้ น ส ามัญข อ ง  บ ริ ษั ท  ไ ฮ โ ด ร เ ท็ ค  จ า กั ด  ( มหา ชน )  ใ ห้ แ ก่ บุ ค คล ใ นว ง จ า กั ด  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
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ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 

วงเงนิ 265,000,000 บาท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่หนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

265,000 หน่วย 

อายุ 3 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

อัตราดอกเบีย้และการ
ช าระดอกเบีย้ 

ร้อยละ 2.80 ตอ่ปี โดยช าระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน ทัง้นี ้จ านวนดอกเบีย้ช าระจะเป็นทศนิยมไมเ่กินสองต าแหน่ง ถ้าต าแหน่งที่
สามมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบัห้า ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองขึน้หนึ่งต าแหน่ง 

อัตราส่วนการแปลง
สภาพ 

1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 699.30071 หุ้นสามญัของบริษัทฯ (โดยเศษของหุ้นตัง้แตห่ลกัหน่วยให้ปัดขึน้) 

ราคาแปลงสภาพ 1.43 บาท 

ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักลา่วไมต่ ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) ที่
เหมาะสมจากราคาตลาดดังกล่าว ทัง้นี ้การเสนอขายและก าหนดราคาแปลงสภาพนัน้เป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อใช้เป็นสิ่งตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากกร ณี
การออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยเพื่อระดมทุนในกรณีทั่วไป โดย
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการก าหนดราคา ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติเร่ืองดงักล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จาก
ราคาที่เปลี่ื่ยนแปลงไปภายหลงัการเปิดเผยแผนการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เม่ือพ้น 2 ปี หลงัจากวนัออกหุ้นกู้
แปลงสภาพจนถึงวนัท าการที่ 15 ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ 

185,314,690 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วของ
บริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ และ 
ข้อจ ากัดในการแปลง
สภาพ 

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ได้มาจาก 
การใช้สิทธิแปลงสภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH ถืออยูเ่ดิมในสิน้วนัท าการก่อนหน้าวนัที่จะใช้สทิธิแปลงสภาพในแตล่ะคราว หารด้วยทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ภายหลงัมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแตล่ะคราว ไมว่า่ในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกวา่ ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ซึง่ค านวณจากทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้  
แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

ทัง้นี ้สดัสว่นสงูสดุในการถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 30.00 ข้างต้น ภายหลงัการใช้สทิธิแปลงสภาพ 
ในแตล่ะคราวพิจารณาจากสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้
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ล าดับ ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 

2 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 7.01 5.67 

3 นายกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 5.53 

4 นายสลบิ สงูสวา่ง 50,013,103 6.37 5.15 

5 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 2.78 

6 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 1.96 

7 นายปรินทร์ พฒันาภรณ์ 4,544,897 0.58 0.47 

8 นางสาวชวษิศา ชีวะเกต ุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 96,397,963 37.76 30.55 

หมายเหตุ: 1/ ค านวณจากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่คิดเป็นทนุช าระแล้วเทา่กบั 784,968,760 บาท 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วของบริษัทฯ จากธุรกรรมการจดัสรรหุ้น แตก่่อนมีการใช้ 
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่คิดเป็นทนุช าระแล้วเทา่กบั 970,283,450 บาท 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทัง้จ านวน) 

วิธีการจัดสรร จดัสรรตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทัง้จ านวนและในคราวเดียวให้แก่ SUTGH 
ในการนี ้รายละเอียดการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการช าระบัญชีของ SUTGH มี
ดงันี ้
(1) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 238,902 หน่วย  
(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 26,096 หน่วย 
(3) นางสาวนิตยา ภตูิวตัร จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 2 หน่วย 
ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH แตล่ะรายนัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุ้นกู้  
แปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที่บริษัทฯ 
จะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลง
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพนัน้อาจมีการปรับเปลี่ยนเม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหมใ่นราคาต ่า 
(3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นในราคาต ่า 
(4) บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในสญัญาระหวา่ง SUTGH ผู้ ถือหุ้น ของ SUTGH แล บริษัทฯ  
(6) กรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้
สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกวา่เดิม 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพก่อนวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ไมว่า่ในเวลาใด ๆ ก็ตาม ภายหลงัจากวนัที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั
มิได้มีการแปลงสภาพในขณะนัน้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ 
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เห็นสมควรในราคาเท่ากับจ านวนเงินต้นของหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวบวกด้วยดอกเบีย้สะสมซึ่งค านวณจนถึ งวนัที่มีการไถ่
ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 

แหล่งเงนิทุนของ 
บริษัทฯ เม่ือหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือ ครบก าหนด
ไถ่ถอน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กรณี  
1.) หุ้นกู้แปลงสภาพถกูแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

โดยแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ในกรณีนีค้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
1.1) ผู้ ถือหุ้นกู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ได้มา
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเม่ือรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH ถืออยูเ่ดิมในสิน้วนัท าการก่อนหน้าวนัที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแตล่ะคราว หารด้วยทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ภายหลงัมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแตล่ะคราว ไมว่า่ในเวลาใด ๆ จะต้องไมเ่กินกวา่ ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ซึง่ค านวณจากทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทัง้จ านวน) 

1.2) กรณีถกูบงัคบัแปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ แปลงสภาพ และราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการ
ติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายของหุ้นกู้แปลงสภาพมีราคาสงูกวา่ 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 บาท 
หรือ ราคาอ่ืนที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ข้างต้น) บริษัทฯ จะบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลง
สภาพดงักล่าวทัง้หมดเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนการช าระเงินต้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ อนึ่ง การ
บังคับแปลงสภาพของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ กล่าวคือ หุ้น
สามัญของบริษัทฯ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะได้มาจากการบังคับแปลงสภาพเม่ือรวมกับหุ้ นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิน้วนัท าการก่อนหน้าวนัที่จะบงัคบัแปลงสภาพ
ในแตล่ะคราว หารด้วยทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัมีการบงัคบัแปลงสภาพในแตล่ะคราว จะต้องไมเ่กินกว่าร้อย
ละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ซึง่ค านวณจากทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) ทัง้นี ้ราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในแต่ละวนั แต่หากไม่มีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในวนัใดภายในช่วง
ระยะเวลา 15 วนัท าการดงักลา่ว เน่ืองจากไมมี่รายการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนันัน้ ๆ บริษัทฯ จะไม่
น าราคาหุ้นของวนัที่ไมมี่รายการซือ้ขายดงักลา่วมารวมค านวณด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่หลกัทรัพย์แปลงสภาพไมส่ามารถแปลงสภาพได้เน่ืองจากข้อจ ากัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ก าหนดไว้นัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาขายหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่บคุคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH ทัง้นี ้การขายหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว ไมว่า่จะเป็นการกระท าในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากดัการโอนของหุ้น
กู้ แปลงสภาพซึ่งจดทะเบียนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่เป็นการโอนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่จะท าให้หุ้นกู้ แปลงสภาพของ
บริษัทฯ ไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากัดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่

2.) กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ราคาของหุ้ นกู้ แปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วย เท่ากับราคาหน้าตั๋วหุ้ นกู้ แปลงสภาพ รวมกับดอกเบีย้ค้างจ่าย โดย  

แหลง่เงินทนุในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทนุหมนุเวียนภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดวา่การ
ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดดังกล่าวจะเพิ่ม  

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุภายในเพียงพอส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพดงักลา่ว หรือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีต้นทนุค่าเสียโอกาสในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพมากกวา่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้จากสถาบนัการเงิน โดย ณ ปัจจบุนั 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ จะมี
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หวัข้อ รายละเอียด 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุที่ 1.05 เท่า ซึ่งอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุดงักลา่วแสดงให้วา่บริษัทฯ ยงัมีสถานะทางการเงินที่อยู่ในระดบั 

ที่สามารถก่อหนีผู้กพันแทนหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ (ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริษัทฯ  ก่อหนีใ้นสัดส่วนที่เท่ากับ 

หนีผ้กูพนัในหุ้นกู้แปลงสภาพ) ประกอบกบัปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่หนีส้ินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแตอ่ยา่งใด 

หลักเกณฑ์และขัน้ตอน
ของข้อจ ากัดใน 
การแปลงสภาพในแต่ละ
กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มาและความเหมาะสมของการก าหนดราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สทิธิแปลงสภาพนัน้ บริษัทฯ 
ซึง่มีหลกัการในการค านวณดงัตอ่ไปนี ้

หากพิจารณาโดยอ้างถึงมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ช่วงราคาหุ้นละ 0.33 - 0.77 บาท และราคาเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ที่ราคาหุ้นละ่ 1 บาท ตามข้อ 1.2.3.1 ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ราคาหุ้นละ 1.43 บาท คิดเป็น premium ประมาณ ร้อยละ 86 และ ร้อย
ละ 43 จาก มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ และ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ตามล าดบั หรือ
คิดเป็น อตัราการเติบโตของผลตอบแทนในรูปของหลกัทรัพย์ ในช่วงอายเุวลาของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่เทา่กบั 3 ปี 

ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัการเตบิโตของผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วง 3 ปี ย้อนหลงั (2558 – 2560) อตัราการ
เติบโตของผลตอบแทนในรูปของหลกัทรัพย์เฉลีย่ช่วง 3 ปี ที่ร้อยละ 6.48 ประกอบกบัพิจารณา ต้นทนุทนุของบริษัท (Ke) ที่ร้อยละ 
15 ราคาแปลงสภาพในระยะเวลา 3 ปีที่ราคา 1.43 บาท จึงเป็นราคาที่สมเหตสุมผลในการก าหนดราคาและอตัราแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

อัตราเตบิโต 

2560 1,753.71 13.66% 

2559 1,542.94 19.79% 

2558 1,288.02 -14.00% 

2557 1,497.67  

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

แปลงสภาพ 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

พิจารณาสดัส่วนรวม
ของหุน้ก่อนและหลงั
การแปลงสภาพ 

มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของ
บริษัทฯ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

ไม่แปลงสภาพ 
ก่อนครบก าหนด

อาย ุ

มากกว่าร้อยละ 30ของ
ทุนจดทะเบียนช าระ

แลว้ 

ด าเนินการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตอ่บคุลลภายนอกซึ่งไมเ่ป็น

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บงัคบัแปลงสภาพ
ภายใตข้อ้จ  ากดัใน 
การแปลงสภาพ 

ไถ่ถอนเม่ือครบ
ก าหนดอาย ุ

ไถ่ถอนเม่ือครบก าหนดอาย ุ
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กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวนเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดวา่จะมีผลกระทบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะไมเ่กิดขึน้ เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เท่ากบั 1.43 บาท ซึ่งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 
72/2558 ซึ่งราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาท
ตอ่หุ้น และบวกสว่นเพิ่ม (Premium) จากราคาตลาดดงักลา่ว 

= (1.35 * 589,968,760) – (1.00 * 195,000,000) – (1.43 * 185,314,690) 
   589,968,760 + 195,000,000 + 185,314,690 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 1.29  

Price Dilution =  1.35-1.29 
      1.35 
= ร้อยละ 4.1 

2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวนเป็นหุ้ นสามัญของบริษัทฯ  จ านวน 
หุ้ นสามัญที่ อ อก ใหม่ที่ เ กิ ดจ ากกา รแปลงสภาพทั ง้ หมดจะมี จ า นวน ไม่ เ กิ น  185,314,690 หุ้ น  
ดงันัน้ สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมจะลดลงไม่เกิน 185,314,690 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 
19.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวน) อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
ดงักลา่วจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อพ้น 2 ปี หลงัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

=      จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ   
  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มทนุ 

=  380,314,690 
    589,968,760+380,314,690 

= ร้อยละ 39.2 
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1.3 การก าหนดราคาตลาด 

ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน และหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้แก่  SUTGH นัน้  ค านวณจาก 
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติเสนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท
ฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัและเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหว่างวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัที่ 2 เมษายน 2561 โดยมีราคาเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุ้น (ข้อมลูจาก 
SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1 บาท ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 
ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตามซึง่
ได้รับหุ้นดงักลา่วไปภายหลงัจากการเลิกบริษัทและช าระบญัชีของ SUTGH เสร็จสมบรูณ์ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมด
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดย
ภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามซึ่งได้รับหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่
ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้หากภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคล
อื่นใดก็ตามใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อน
วนัที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่
ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดที่ใช้สทิธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  (Silent 
Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดือน ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขาย
ดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ .2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ราคาเสนอขายค านวณจากมลูคา่เสนอ
ขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหารด้วยอตัราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึน้อยู่กับการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมแ่ละให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

http://www.setsmart.com/
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจ ากัด วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ไ ด้รับ
จากการเพิ่มทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจ ากัด 

เนื่องจากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ ต้องการเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างเชิงสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ประกอบกับ 
การด าเนินงานด้านการเป็นผู้ รับเหมาด้านการจดัการขยะเป็นแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ต้องการท่ีจะตอ่ยอดโอกาสทางธุรกิจ
ในงานดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้เร่ิมและวางแผนในสว่นงานดงักลา่ว โดยการหาพนัธมิตรทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถของบริษัทฯ ได้ และจึงเป็นที่มาของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะซือ้และ
รับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้ปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระ
ข้อผกูพนัตา่ง  ๆและความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพงึมี ณ วนัโอนกิจการ ซึง่ได้แก่ หุ้นสามญัจ านวนทัง้หมด 132,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง SUTGH จะถือใน SUTG ณ วนัโอนกิจการ หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
เรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG และเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH แทนการช าระ
ด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท บริษัทฯ จะ 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา หุ้นละ 1 
บาท คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 
265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่ราคา 
1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเทา่กบั 1.43 บาท 

ข้อมูลเกี่ยวกับ SUTGH มีรายละเอียดดังนี ้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท เอสยทูี โฮลดิง้ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
ทีใ่ห้บริการเชิงวิศวกรรม และ รับเหมาก่อสร้าง 

วนัจดทะเบียนบริษัท คาดวา่จะจดัตัง้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2651 

(2) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที่จะจัดตัง้  

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการ 

(3) รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่จะจดัตัง้ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวน
หุ้นทัง้หมด 

1. นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 119,000 90.15 
2. นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ 12,999 9.84 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวน
หุ้นทัง้หมด 

3. นางสาวนิตยา ภตูวิตัร 1 0.01 
รวม 100 132,000 

หมายเหตุ : นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์  และนางสาวนิตยา ภูติวัตร  
มีลักษณะความสัมพันธ์ หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in 
Concert) และมีเจตนาที่จะใช้สทิธิออกเสยีงของตนและของบคุคลอื่นในกิจการของ SUTGH ไป
ในทิศทางเดียวกนั เพื่อควบคมุกิจการของ SUTGH ร่วมกนั (Concert Party) 

(4) ข้อมูลสนิทรัพย์ 

SUTGH จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลกัษณะของผู้ รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา  และ การให้
ค าปรึกษาโครงการเชิงวิศวกรรม โดยคาดวา่จะจดัตัง้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไมม่ีความเก่ียวข้องใด ๆ กบั SUTGH 

ทัง้นี ้ประวตัิของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH โดยสงัเขปมีดงันี ้

1.) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จาก 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทของ SUTG และถือหุ้นใน SUTG ก่อน
การจดัตัง้ SUTGH รวมร้อยละ 59.5 ก่อนที่จะจดัตัง้ SUTG นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา เป็นนกัวิจยัของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี โดยมีความเช่ียวชาญทางด้านงานวิจยัด้านการจดัการขยะและเชือ้เพลิงชีวมวลมากว่า 6 ปี และ
เป็นผู้ช านาญการในการติดตัง้แตรั่บเหมาก่อสร้างเชิงเคร่ืองกลและระบบเป็นอยา่งดี 

2.) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ 
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ (มีความสมัพันธ์เป็นพี่เขยของนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา) จบการศึกษาปริญญาตรีด้าน
นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยนายอินธิเดชน์ พลอินทร์ ได้เคยร่วมงานกับนายศุภฤกษ์  
ณ สงขลา และถือหุ้นใน SUTG ก่อนการจัดตัง้ SUTGH รวมร้อยละ 6.5 ทัง้นี ้ปัจจุบัน นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ ยัง
ประกอบธุรกิจในด้านบริหารจดัการทรัพย์สนิให้กบัโรงแรมด้วย 

3.) นางสาวนิตยา ภตูิวตัร 
นางสาวนิตยา ภูติวัตร (มีความสัมพันธ์เป็นภริยาของนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ) จบการศึกษาปริญญาตรีด้าน
พยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกรียติ และภายหลงัจากจบการศึกษาได้ร่วมงานกับเครือ
โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยปัจจุบนั นางสาวนิตยา ภูติวตัร ท างานด้านโบรคเกอร์ประกันภยัภายใต้ บริษัท นานา 
บริการ จ ากดั 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเพิ่มทุน 

เพื่อใช้เป็นคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment In Kind) 
โดยบริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นทัง้หมด ที่ SUTGH ถือใน SUTG จ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวน
หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG 

3. ที่ มา แผนธุรกิจและประโยชน์ต่อบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั ้งหมดและธุรกรรม 
การจัดสรรหลักทรัพย์ 

สืบเนื่องจากในอดีต เมื่อเดือนตลุาคมของปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกบั SUTG จดัตัง้กิจการร่วมค้าภายใต้ช่ือ บริษัท เอสยู
ที ไฮโดร จ ากดั และบริษัทฯ ได้เล็งถึงโอกาสทางธุรกิจด้านการเป็นผู้ รับเหมาแก่โครงการจดัการขยะ ซึ่งมีภาครัฐให้การสนบัสนนุ
ด้านงบประมาณค่อนข้างมากหากเปรียบเทียบกบัการรับเหมาก่อสร้างเชิงสิ่งแวดล้อมในภาคสว่นอื่น ๆ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นและมี
แผนที่จะขยายงานรับเหมาในสว่นงานก่อสร้างด้านการจดัการขยะ ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ ได้มีการให้บริการรับเหมาด้านการจัดการ
ขยะเชิงฝังกลบ (Land Fill) และการจัดการขยะแบบเทกอง (Open Dumping) แต่การจัดการขยะด้วยวิธีดงักล่าวนัน้มีข้อจ ากดั
ค่อนข้างมาก เช่น ความล้าสมยัของเทคโนโลยี ประสิทธิภาพในการจ ากดัขยะที่ต ่า และใช้พืน้ที่ค่อนข้างมาก ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ ได้
เข้าร่วมการประมลูทางด้านการจดัการขยะหลายโครงการในช่วงปี 2559 – 2560 และได้รับเลือกให้เป็นผู้ด าเนินงานโครงการขยะ
บางโครงการ แต่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงข้อจ ากดัในการเข้าประมลูโครงการตา่ง ๆ เนื่องจากข้อจ ากดัด้านเทคโนโลยี และจึงเล็งเห็น
ถึงโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางด้านการเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างเชิงวิศวกรรมอย่างครบวงจร ประกอบกับ
ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ทราบถึงข้อจ ากดัในการรับงานและเข้าประมลูที่มีการแข่งขนัค่อนข้างสงู อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตบริษัทฯ 
ไม่ได้มีผลงานทางด้านการติดตัง้ระบบการจัดการขยะ และการรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาซึ่งผลพลอยได้ประเภท RDF จึงเป็น
ข้อจ ากัดในการรับงานโครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะและโอกาสการชนะการประมูลโครงการที่เก่ียวข้อง ด้วยเหตุผล
ดงักลา่วมาข้างต้น บริษัทฯ จึงเลง็เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้หากมีการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTG ดงันัน้ บริษัทฯ จึง
ได้มีการเจรจากบัผู้ ถือหุ้นของ SUTGH เก่ียวกบัแผนการรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ที่จะถือหุ้นร้อยละ 66.00 ของจ านวน
หุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประมูลและรับงานทางด้านการจัดการขยะ และใช้
ประโยชน์จากความโดดเด่นของเทคโนโลยีการจดัการขยะของ SUTG ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการจดัการขยะ 
เช่น เชือ้เพลงิ RDF รวมถึงการน าผลก าไรของ SUTG เข้ามาช่วยสนบัสนนุฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์ดงักล่าวมาข้างต้นจากการดึง SUTGH ซึ่งจะเป็นผู้ ถือหุ้นใน SUTG 
กว่าร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG เข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) 
กบับริษัทฯ จึงเป็นท่ีมาของการพิจารณาเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด ซึง่บริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอน
กิจการของ SUTG โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนและหุ้นกู้ แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้แก่ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด
ภายใต้ธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการที่บริษัทฯ ยงัคงประสบภาวะขาดทุนจากการด าเนินงาน และยงัมี
เงินทนุหมนุเวียนจ ากดั คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นวา่การช าระคา่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดด้วยหุ้นสามญั
เพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ นัน้ มีความเหมาะสมมากกวา่การซือ้กิจการด้วยเงินสด อีกทัง้การช าระคา่ตอบแทนสว่น
หนึง่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มีข้อจ ากดัในการแปลงสภาพยงัสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้รายละเอียด
ของข้อจ ากดัในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกใหมแ่ละให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
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3.1 แผนธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

ลกัษณะธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ที่ร้อยละ 66.00 เป็นผลสรุปจากการเจรจาธุรกรรมทัง้หมด โดย
แม้วา่นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และนายธนภทัร บวัลอย เป็นผู้ก่อตัง้ SUTG มาร่วมกนั แตบ่ริษัทฯ ประเมินถึงผลของการเข้าท าธุรกรรม ซึง่
เดิมบริษัทฯ ตัง้ใจจะเข้าถือหุ้นของ SUTG ผ่านทาง SUTGH ในสดัส่วนร้อยละ 100 แต่จากการเจราจากับผู้ก่อตัง้ทัง้สองของ SUTG 
สามารถเจรจาสรุปข้อตกลงกับผู้ ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นข้างมากใน SUTG บริษัทฯ จึงมองว่าสดัส่วน
การถือหุ้นที่ร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ดงักลา่วเพียงพอตอ่การควบคมุ SUTG ในลกัษณะ
เป็นบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตกลงเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดที่สดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG และจึงเป็นที่มาของการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์และ
ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างของการถือหุ้นของ SUTG ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นใน SUTG ทัง้สองทา่นไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

โดยธุรกิจของ SUTG ตามที่ได้กลา่วไว้ในข้อ 6.2 ในสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่
สนิทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1) นัน้ จะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นลกัษณะของผู้ ให้บริการทางด้านรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกนั 
เพียงแต่ SUTG จะมีความเช่ียวชาญและมีเทคโนโลยีที่แตกต่างออกไปจากบริษัทฯ ดงันัน้ การดึง SUTGH ซึ่งจะเป็นผู้ ถือหุ้นใน 
SUTG กว่าร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG เข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Partner) กบับริษัทฯ นัน้ จะช่วยเกือ้หนนุธุรกิจของทัง้บริษัทฯ เนื่อกจากจะช่วยเกือ้หนนุและสง่เสริมโอกาสการรับงานเชิงวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มากยิ่งขึน้ ประกอบกับเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน (Synergy) และเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัที่สงูขึน้ของบริษัทฯ อีกทัง้กลุม่นายศภุฤกษ์ ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในการรับเหมาก่อสร้างด้วยระบบการ
จัดการขยะและมีความสามารถทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลที่เป็นปัจจัยหลกัในการก่อสร้างระบบดงักล่าวเป็นอย่างดี  อีกทัง้มี
ความรู้ความเข้าใจธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีคู่สัญญาเป็นภาครัฐ  จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 
คณะกรรมการบริษัทฯคาดว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริษัทฯของกลุ่มนายศุภฤกษ์ จะช่วยผลกัดนั ควบคุมดแูล 
สอดสอ่งการด าเนินงานของบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ อีกทัง้กลุม่นายศภุฤกษ์ยงัเป็นที่รู้จกัใน
วงการรับเหมาก่อสร้างเชิงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและมีความรู้มีความเข้าใจโดยตรงทางภาคสว่นของธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบ
กับกลุ่มนายศกุฤกษ์จะได้สิทธิในการเสนอช่ือผู้บริหาร 1 ท่านโดยผู้บริหารท่านนัน้จะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นอยา่งดี และ จะเข้ามาเพิ่มประสทิธิภาพการท างานท่ีเป็นสว่นที่สร้างรายได้หลกัของบริษัทฯ จึงคาดวา่
การได้มาซึ่งหุ้นทัง้หมดที่ SUTGH ถืออยู่ใน SUTG จ านวนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ 
SUTG นัน้ จะท าให้องค์ประกอบของรายได้ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้(ทัง้นี ้ตามสมมติฐานการคิดลดกระแสเงินสดซึ่งเป็นที่มาในการ
ก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน ในข้อ 8 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

-สมมติฐานรายได้ของการรับเหมาก่อสร้างของ บริษัทฯ ในปี 2560-2561 อยูท่ี่ 500 – 600 ล้านบาท 

-สมมติฐานรายได้ของการรับเหมาก่อสร้างของ SUTG ในปี 2560-2561 อยูท่ี่ 700 – 800 ล้านบาท 

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

ประเภทของรายได้ ร้อยละของสดัส่วนรายได้ 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ  ร้อยละ 51 - 57 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างของ SUTG ในสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 66.00 ร้อยละ 43 - 49 
รวม ร้อยละ 100 
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ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางธุรกิจจากการรับโอนกิจการทัง้หมดดังกล่าว (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ความเสี่ยงในข้อ ข้อ 8.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนใน  SUTG ในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1) กล่าวคือ ความเสี่ยงจาก 
การรับงานผ่านการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการรับรู้รายได้ลา่ช้า หรือ ไม่ได้รับคดัเลือกเข้าท าสญัญา อย่างไรก็ตาม ในอดีต 
SUTG ไมไ่ด้พึง่พิงรายได้จากงบประมาณในภาครัฐเพียงอยา่งเดียว แตม่ีการรับรู้รายได้ที่ได้จากภาคเอกชนด้วย โดยในการก าหนด
มลูคา่สิง่ตอบแทนดงักลา่ว บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไมไ่ด้น าโอกาสของงานในภาคเอกชนมาคิดรวมในมลูค่า
สิ่งตอบแทน เนื่องจาก ณ ปัจจุบนั SUTG ยงัไม่ได้เน้นในงานภาคส่วนดงักล่าว อย่งไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงสามารถน าเทคโนโลยี
จดัการขยะไปใช้ประโยชน์ส าหรับงานในภาคเอกชนได้เช่นกนั รวมถึงสามารถน าเอาเทคโนโลยีระบบจดัการขยะซึ่งได้ขึน้ทะเบียน
ใน “บญัชีนวตักรรมไทย” มาต่อยอดการวิจยัและพฒันาของบริษัทฯ ในอนาคตได้ ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการทัง้หมด แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยงัไม่มีการเปลื่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนยัส าคญั โดยบริษัทฯ จะยงัคงมีรายได้
หลกัจากการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดิม และลกัษณะของงานรับเหมาและการบริหารจดัการจะคล้ายคลงึกบังานต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
เพียงแตจ่ะมีการเพิ่มของงานรับเหมาก่อสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีการจดัการขยะของ SUTG ด้วย 

3.2 การบริหารจัดการบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา  เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จาก
กรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลจ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ จากเดิม คือ นาย
สรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ และนายสลิบ สงูสว่าง ลงนามร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ เป็น นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมา
นนท์ นายสลิบ สงูสว่าง นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา สองในสามท่านลงนามร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  นอกจาก
ตามที่กลา่วมาข้างต้น ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยงัไมม่ีการเปลืย่น
แปลงใด ๆ อยา่งมีนยัส าคญั โดยบริษัทฯ จะยงัคงมีรายได้หลกัจากการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดิม และลกัษณะของงานรับเหมาและ
การบริหารจดัการจะคล้ายคลงึกบังานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพียงแต่จะมีการเพิ่มของงานรับเหมาก่อสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีการ
จดัการขยะของ SUTG ด้วย 

ทัง้นี ้ภายหลงัจาก SUTGH จดทะเบียนเลิกบริษัทและช าระบญัชีแล้วเสร็จ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ที่จะได้มาซึง่หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ และหุ้นกู้แปลงของบริษัทฯ ซึ่งสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ได้ภายใต้ข้อจ ากดัในการแปลงสภาพ 
(ซึง่มีรายละเอียดของข้อจ ากดัในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5)) อาจจะมีหน้าที่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) หากผู้ ถือหุ้นของ 
SUTGH บคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) ของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของบคุคลทัง้หลายดงักลา่ว ได้มาซึง่หุ้นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะได้มาจากธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์เพื่อตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH หรือไมก็่
ตาม) เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจดุตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ดงันัน้ หากมีการเพิ่มขึน้ของสดัส่วนการถือหุ้นจากการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
บริษัท (Mandatory Tender Offer) การพิ่มขึน้ดงักลา่วยงัคงอยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ด้วยผู้ ถือ
หุ้นของ SUTGH ตกลงเข้ามาเป็น Strategic Partner กบัทางกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งจะไมไ่ด้มีการเปลื่ยนแปลงโครงสร้าง
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ นอกเหนือจากเง่ือนไขที่ได้ตกลงจากเดิม ที่กลุม่นายศภุฤกษ์จะมีสิทธิในการ
เสนอช่ือบคุลลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ 1 ทา่น ผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 1 ทา่น และ มิได้มีแผนการใดๆที่จะเปลืย่นนโยบายด าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท 
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4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

=  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + (1.43 * 185,314,690) 
  589,968,760 + 195,000,000 + 185,314,690 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 1.29  

Price Dilution =  1.35-1.29 
              1.35 

= ร้อยละ 4.1 

4.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Controlled Dilution) 

=      จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ   
  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มทนุ 

=  380,314,690 
589,968,760 + 380,314,690 

= ร้อยละ 39.2 

4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถอืหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

=  (ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย - ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย) 
        ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 

ไมส่ามารถค านวณได้เพราะบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวนเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดวา่จะมีผลกระทบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะไมเ่กิดขึน้ เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท า
ก า ร ซื ้อ ข า ย ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฯ  เ ท่ า กั บ  1.43 บ า ท  ซึ่ ง ไ ม่ ต ่ า ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  90 ข อ ง 
ราคาตลาดตามประกาศ ทจ .72/2558 ซึ่งราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ น 
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท 
มีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อ
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รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหว่างวนัที่ 14 มีนาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 บาทตอ่หุ้น และบวกสว่นเพิ่ม (Premium) จากราคาตลาดดงักลา่ว 

= (1.35 * 589,968,760) – (1.00 * 195,000,000) – (1.43 * 185,314,690) 
   589,968,760 + 195,000,000 + 185,314,690 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 1.29  

Price Dilution =  1.35-1.29 
      1.35 

= ร้อยละ 4.1 

5.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวนเป็นหุ้ นสามัญของบริษัทฯ  จ านวน 
หุ้นสามญัที่ออกใหมท่ี่เกิดจากการแปลงสภาพทัง้หมดจะมีจ านวนไม่เกิน 185,314,690 หุ้น ดงันัน้ สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมจะลดลงไม่เกิน 185,314,690 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 19.10 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐาน
ว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน)  อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์ดงักลา่วจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ
พ้น 2 ปี หลงัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

=      จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ   
  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มทนุ 

=  380,314,690 
   589,968,760 +380,314,690 

= ร้อยละ 39.2 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

6.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงการสร้างพนัธมิตรเพิ่มเติมในสว่นงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเช่ียวชาญมาแต่
เดิม ดงันัน้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH โดยการช าระคา่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมการการรับ
โอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ นัน้ เป็นการสร้างพนัธมิตร
ทางธุรกิจ (Strategic Partner) โดย SUTGH นัน้มีบุคลากรที่โดดเด่นทางด้านวิศวกรรมและการวิจัยและ
พฒันาการจดัการขยะระดบัแนวหน้าของประเทศ นอกจากนี  ้แม้ว่าการเสนอขายดงักลา่วจะเกิดผลกระทบตอ่
ก าไรของผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมอย่างมีนยัส าคญั แต่หากพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะ
สามารถต่อยอดต่อไป อนัจะช่วยเกือ้หนนุและสง่เสริมโอกาสการรับงานเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 
มากยิ่งขึน้ และเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั (Synergy) และเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัที่สงูขึน้ของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการเห็นว่าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกู้ แปลง
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สภาพดงักลา่วนัน้เหมาะสม และหากธุรกรรมดงักลา่วเกิดขึน้ได้ทนักาล บริษัทฯ ก็จะสามารถน าเอาบคุลากร 
ความรู้ความสามารถและผลงานในอดีตของ SUTG มาเกือ้กลูกนัในการประมลูงานก่อสร้างตา่ง ๆ ที่ก าลงัจะมี
การประมลูและจดัซือ้จดัจ้าง ในระยะเวลาอนัใกล้นี  ้ดงันัน้ การดึง SUTGH ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใน SUTG กว่าร้อย
ละ 66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG เข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทฯ 
นัน้ จึงมีความเหมาะสมมากกวา่การซือ้กิจการด้วยเงินสด ในขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่การ
เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจะต้องไมน่ าไปสูก่ารเปลีย่นอ านาจควบคมุในกิจการของบริษัทฯ ไปยงั
ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใหม ่ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้เจรจาตกลงการเข้าท ารายการได้มาซึง่กิจการและโครงสร้างการถือหุ้นท่ี
เหมาะสมดงักลา่ว 

6.2 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิได้จากการเสนอ
ขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่ต้องการใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ในครัง้นีต้ามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีความ
สมเหตสุมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทนุในการขยาย
โครงการในอนาคต บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลอืกที่เหมาะสมในการหาแหลง่เงินทนุเพื่อลงทนุในโครงการตา่ง ๆ 
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ทัง้นีภ้ายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมด บริษัทฯจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน 
SUTG ในร้อยละ 66.00 ทัง้นี ้SUTG ไม่มีความต้องการของแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมในการเข้าประมลูงานหรือเข้า
ท าสญัญากบัหนว่ยงานตา่งๆ โดย สถานะการเงินของ SUTG มีความเพียงพอในการด าเนินงานในปัจจบุนัโดย
ไมไ่ด้พึง่พิงแหลง่เงินทนุของบริษัทฯภายหลงัการรับโอนธุรกรรมแตอ่ยา่งใด 

6.3 ผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และ 
ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุน 

เนื่องจากบริษัทฯ นัน้มีงานรับเหมาก่อสร้างการจดัการขยะอยู่ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาประมาณ 3-4 โครงการ 
และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการวางแผนถึงธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเป็นผู้ รับเหมาเชิง
สิ่งแวดล้อมนัน้ท าให้บริษัทฯ ตระหนกัถึงโอกาสการรับงานผ่านโครงการรัฐที่เร่ิมมีเงินสนบัสนุนน้อยลง หาก
เทียบในโครงการขยะนัน้ โครงการการจดัการขยะจะเป็นสว่นท่ีบริษัทฯ มีโอกาสชนะการประมลูมากกวา่ ดงันัน้ 
ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง  SUTG นั ้ น  จ ะ ท า ใ ห้   
บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานให้กว้างขึน้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากธุรกิจของ 
SUTG ในหวัข้อ 1.2.2 

6.4 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

เนื่องจากเป็นการออกหลกัทรัพย์เพื่อช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ทัง้นี ้ภายหลงัการ
รับโอนกิจการทัง้หมด SUTG จะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และจะสามารถน าเอาผลประกอบการของ 
SUTG มาช่วยสนับสนุนสถานะทางการเงินของบริษัทฯได้ ในขณะเดียวกันการรวมธุรกิจดังกล่าวบริษัทฯ
สามารถน าเอาความรู้ความสามารถของบคุลากรมาช่วยผลกัดนังานในภาคสว่นของบริษัทฯ และ ขยายโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯทัง้ในภาคสว่นท่ีบริษัทฯมีความเช่ียวชาญหรือ โอกาสที่ผา่นทาง SUTG เชน่กนั 
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6.5 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ เสนอขายหุ้นไม่
ครอบคลุมกับงบประมาณทัง้หมดที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน 

ทนุ เนื่องจากเป็นการออกหลกัทรัพย์เพื่อช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH การเสนอขายจงึ
มีความเพียงพอตอ่คา่ตอบแทนดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มีภาระดอกเบีย้ผกูพนั 
แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯมีสทิธิในการชะลอการจ่ายดอกเบีย้ตาม ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทัง้นีค้ณะกรรมการเล็งเห็นถึงความเหมาะสมในการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งพนัธมิตรทาง
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกบัการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วเป็นเคร่ืองมือที่เหมาะสมที่สดุใน
การเจรจาต่อรองการได้มาซึง่ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH เมื่อพิจารณาสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั 

6.6 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุน และความเห็นของคณะกรรมการกับราคาเสนอขาย
ของหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลง
สภาพร่วมกบัที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งการประเมินมลูค่าจะเป็นไปตามการคิดค านวนมลูค่าที่จ่าย
ในข้อ 8.3 ในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1 โดยก าหนดราคาเสนอขายที่ 1 บาท โดยเป็นการพิจารณาจากกรณีว่า การ
เสนอขายด้วยราคายตุิธรรมดงักลา่ว จะท าให้เกิดสว่นลดมลูคา่หุ้นท่ีต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท 
ซึ่งน่าจะไม่เป็นผลดีต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบกบัการพิจารณาถึงศกัยภาพภายหลงัการรับ
โอนกิจการทัง้หมด และความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ที่ราคาเสนอขาย 1 บาท นัน้ 
มี Premium สงูกว่าราคายตุิธรรมที่ 0.23 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นมลูค่าที่เหมาะสมในการพิจารณาโอกาสของธุรกิจ
ของบริษัทฯ ภายหลงัการรับโอนกิจการทัง้หมด โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัที่ราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นราคาที่ผู้
ถือหุ้นของ SUTGH ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ใช้ราคาเสนอขายที่มีความ
สมเหตสุมผลที่สดุเมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ประกอบกบัแผนธุรกิจและความ
คุ้มคา่ของธุรกิจที่บริษัทฯ จะได้มา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กลา่วคือ การรับ
โอนกิจการจาก SUTGH ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจ านวน ร้อยละ 66.00 ซึ่ง SUTGH จะถืออยู่ใน SUTG นัน้ จะ
สามารถท าให้บริษัทฯ มีโอกาสในการรับงานรับเหมาก่อสร้างได้มาขึน้ และสามารถน าเอาผลประกอบการของ 
SUTG มารวมกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก SUTG จะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  
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6.7 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกับการที่บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงนิ
ของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) 

 ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นที่ออกใหมเ่ข้าขา่ยเป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) (“ประกาศ 
ทจ. 72/2558”) แต่อย่างไรก็ตามด้วยธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ดงักล่าวเพื่อเป็นค่าตอบแทนของการรับโอนกิจการดงักล่าว จึงไม่เข้าข่ายการเกิดผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนท่ีเกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหมด่งักลา่วตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินวา่ด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) 

7. ค ารับรองของกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไมป่ฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน
เ ร่ื อ งที่ เ ก่ี ย วกับการ เพิ่ มทุน ในค รั ้งนี แ้ ล้ ว  หากในการปฏิบัติ ห น้ าที่ ดั ง กล่า ว ก่ อ ใ ห้ เ กิ ดความความเสียหายแก่ 
บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบตัิหน้าที่นัน้ เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มี
ความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ ตาม
มาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมดัระวงัในการด าเนินการพิจารณาและ
ตรวจสอบข้อมลูของ SUTGH และมีความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด และจดัสรรหลกัทรัพย์กบั SUTGH มี
ความเหมาะสม  

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

     นายสลบิ สงูสวา่ง 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศบริษัท 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 4 เมษายน 2561 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ระหว่าง
เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 380,314,690 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
380,314,690 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(ล้านบาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้
เงินทนุเพื่อออกและเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั 

หุ้นสามญั 195,000,000 1 195,000,000 
หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้
เงินทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ 

หุ้นสามญั 185,314,690 1 185,314,690 
หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั - - - 
หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อออกและเสนอ
ขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั ได้แก่
บริษัท เอสยทูีจี  
โกลบอล โฮลดิง้ 
จ ากดั 

195,000,000 - 1 วนัโอนกิจการ
ตามสญัญาโอน
กิจการทัง้หมด 

โปรดดหูมายเหตุ
ข้อที่ 1 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลง
สภาพซึง่ออกและ
เสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั 
ได้แก่ บริษัท เอสยู
ทีจี โกลบอล  
โฮลดิง้ จ ากดั 

185,314,690 1 หนว่ยหุ้นกู้แปลง
สภาพ: 699.30071 หุ้น
สามญัของบริษัทฯ 

(โดยเศษของหุ้นตัง้แต่
หลกัหนว่ยให้ปัดขึน้) 

1,000 วนัโอนกิจการ
ตามสญัญาโอน
กิจการทัง้หมด 

โปรดดหูมายเหตุ
ข้อที่ 1 

 หมายเหตุ:  

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด
ของบริษัทฯ กับ บริษัทจ ากัดที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ ช่ือ บริษัท เอสยูที โฮลดิง้ จ ากัด (“SUTGH”) โดยคาดว่าจะจดัตัง้แล้ว
เสร็จภายในวนัที่ 30 เมษายน 2561 โดยจะมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พล
อินทร์ และนางสาวนิตยา ภตูิวตัร ซึ่งเป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) (“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH”) ซึ่งจะ
ถือหุ้นใน SUTGH จ านวน 132,000 หุ้ น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว
ทัง้หมดของ SUTGH โดย ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะถือหุ้น ใน บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) จ านวน 
132,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว
ทัง้หมดของ SUTG ทัง้นี ้บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ซึง่หมายถึง ทรัพย์สนิ SUTGH รวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผกูพนัต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วนัโอนกิจการ ซึ่งได้แก่
หุ้นทัง้หมดใน SUTG ที่ ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะถือ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ (“ธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทัง้หมด”) และได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
970,283,450 บาท โดยแบง่เป็น 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) และ  

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลง
สภาพ”) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทฯ จะพิจารณา
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ (รายละเอียดของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของ
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ”)  

เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมลูค่า
รวมทัง้สิน้ 460,000,000 บาท (ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการ
จัดสรรหลักทรัพย์”) (ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์ รวมเรียกวา่ “ธุรกรรมการรับโอน
กิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์”) ตามแผนการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH (“แผนการโอนกิจการ
ทัง้หมด”) 

ในสว่นของการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรในคราว
เดียวให้แก่ SUTGH นัน้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการ
ก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 23.1 
ซึง่เป็นราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 
2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้อง
ไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการ
เสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่ว นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ด้วย  

ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหว่างวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 โดยมีราคาเท่ากบั 1.35 บาท
ตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

ในการนี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แกบ่คุคลในวงจ ากดัต า่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท
ฯ ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่น
ใดก็ตามซึง่ได้รับหุ้นดงักลา่วไปภายหลงัจากการเลกิบริษัทและช าระบญัชีของ SUTGH เสร็จสมบรูณ์ ขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดก็ตามซึ่งได้รับหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่
กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้าม
ขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

http://www.setsmart.com/
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พิจารณาค าขอให้รับหุ้ นสามัญหรือหุ้ นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ซึง่เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย 3) 

ในสว่นที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บคุคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH นัน้ เป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีการ
ก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชดัเจน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพเทา่กบั 1.43 บาท 
ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไมต่ ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซึง่เทา่กบั 1.35 
บาทตอ่หุ้น 

อยา่งไรก็ดี หากภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคล
อื่นใดก็ตามใช้สิทธิแปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวนัที่ใช้สทิธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่
ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) 
จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เ ง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค า
ขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในสว่นเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ราคาเสนอขายค านวณจากมลูค่าเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหารด้วยอตัราแปลง
สภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึน้อยู่กบัการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไข
ส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
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ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

นอกจากนี ้ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมกรรมการจดัสรรหุ้นและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพกบั SUTGH และการ
ด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทัง้หมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ  แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้
จ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้
สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท
ฯ จ านวน 1 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบคุคล จ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ ส่งผลให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและ
จดัสรรหลกัทรัพย์เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยขนาดรายการนีม้ีมลูคา่รายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมลูคา่สนิทรัพย์
ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสงูกวา่ 20,000,000 บาท และมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ได้ในสารสนเทศของ บริษัท 
ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรม
การรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 และ 2) สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสรุป
สาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

เนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จึงไมม่ี
เศษหุ้น 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ หุ้นสามญั - - - 
ใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิในการ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้     

ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสทิธิ    

บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสทิธิ    

1/  ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate  

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถื อหุ้ น ครั ง้ที่  1/2561 ในวันที่  10 พฤษภาคม  2561 เ วลา  14.00 น . ณ ห้องประชุม 
ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่ ................................. จนกว่า
การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 18 เมษายน 2561 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

1. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่
ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

2. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิม่ทนุจดทะเบยีน และจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ และการ
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

4-7 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 
บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ SUTGH และจะออกหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
จ านวน 265,000 หน่วย ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ SUTGH คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 460,000,000 
บาท เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทเลง็เห็นถึงการสร้างพนัธมิตรเพิ่มเติมในสว่นงานที่บริษัทฯ ไมไ่ด้มีความเช่ียวชาญมาแตเ่ดิม ดงันัน้ ธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทัง้หมดจาก SUTGH โดยการช าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการการรับโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วด้วยหุ้นสามญั
เพิ่มทุนและหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ นัน้ เป็นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) โดย SUTGH นัน้มี
บคุลากรที่โดดเด่นทางด้านวิศวกรรมและการวิจยัและพฒันาการจดัการขยะระดบัแนวหน้าของประเทศ นอกจากนี ้แม้ว่าการเสนอ
ขายดงักลา่วจะเกิดผลกระทบต่อก าไรของผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมอย่างมีนยัส าคญั แต่หากพิจารณาถึงโอกาส
ทางธุรกิจที่จะสามารถต่อยอดต่อไป อนัจะช่วยเกือ้หนุนและสง่เสริมโอกาสการรับงานเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มาก
ยิ่งขึน้ และเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั (Synergy) และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัที่สงูขึน้ของบริษัทฯ 
นัน้ คณะกรรมการเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดงักล่าวนัน้เหมาะสม และหากธุรกรรมดงักล่าวเกิดขึน้ได้ทนักาล บริษัทฯ ก็จะ
สามารถน าเอาบคุลากร ความรู้ความสามารถของ SUTG มาเกือ้กลูกนัในการประมลูงานก่อสร้างตา่ง ๆ ที่ก าลงัจะมีการประมลูและ
จดัซือ้จดัจ้าง ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้ดงันัน้ การดึง SUTGH ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใน SUTG กว่าร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
เรียกช าระแล้วทัง้หมดของ SUTG เข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทฯ นัน้ จึงมีความเหมาะสมมากกว่าการซือ้กิจการด้วยเงิน
สด  

ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ศกึษาความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ในครัง้
นีต้ามที่กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัทฯ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทนุในการขยายโครงการในอนาคต บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการ
หาแหลง่เงินทนุเพื่อลงทนุในโครงการตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและส ารองตาม
กฎหมายแล้วในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ 
ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ  ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลีย่นแปลงสภาวะตลาดซึง่อาจมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้
อ านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ
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ของบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 

ภายหลงัจากที่บคุคลที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว บคุคลดงักลา่วจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่าย  เงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ 

7.3 อื่น ๆ 

-ไมม่ี- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามที่ระบไุว้ข้างต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

8.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

=  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
   ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + (1.43 * 185,314,690) 
589,968,760 + 195,000,000 + 185,314,690 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 1.29  

Price Dilution = 1.35-1.29  
   1.35 

= ร้อยละ 4.1 

8.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Controlled Dilution) 

=      จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ   
      จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มทนุ 

=  380,314,690 
                 589,968,760 +380,314,690 

= ร้อยละ 39.2 
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8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถอืหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

=  (ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย - ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย) 
   ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 

= ไมส่ามารถค านวณได้เพราะบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

กรณีที่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวนเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ บริษัทฯคาดวา่จะมีผลกระทบตอ่ ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ดงันี ้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะไม่เกิดขึน้ เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เทา่กบั 1.43 บาท ซึง่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึง่
ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 14 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ 
ระหว่างวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกสว่นเพิ่ม (Premium) 
จากราคาตลาดดงักลา่ว 

= (1.35 * 589,968,760) – (1.00 * 195,000,000) – (1.43 * 185,314,690) 
   589,968,760 + 195,000,000 + 185,314,690 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 1.29  

Price Dilution =  1.35-1.29 
      1.35 

= ร้อยละ 4.1 

(2) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวนเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนหุ้นสามญัที่ออก
ใหม่ที่เกิดจากการแปลงสภาพทัง้หมดจะมีจ านวนไมเ่กิน 185,314,690 หุ้น ดงันัน้ สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นเดิมจะลดลงไม่เกิน 185,314,690 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทัง้จ านวน) อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์ดงักลา่วจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อพ้น 2 ปี หลงัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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=      จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ   
   จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มทนุ 

=  380,314,690 
                 589,968,760 +380,314,690 

= ร้อยละ 39.2 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 3 เมษายน 2561 

2 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 

18 เมษายน 2561 

3 จดัตัง้ SUTGH  คาดวา่ภายใน 30 เมษายน 2561 

4 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 10 พฤษภาคม 2561 

5 ขออนมุตัิ ส านกังาน ก.ล.ต. ใน การเสนอขายหุ้น
และหุ้นกู้แปลงสภาพแก่บคุคลในวงจ ากดั 11 พฤษภาคม 2561 

6 
ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ใน 
การเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพแก่บคุคลใน
วงจ ากดั 

คาดวา่ภายใน 5 วนัภายหลงัการยื่นค า
ขออนมุตัิ 

7 ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจดัสรร
หลกัทรัพย์ 

คาดวา่ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 
แตท่ัง้นี ้การเสนอขายหลกัทรัพย์ต้อง
ด าเนินการภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัที่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 

8 จดทะเบยีนมตเิพิ่มทนุจดทะเบยีนกบักระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีมติ 

9 SUTGH ด าเนินการเลกิกิจการ และช าระบญัชี
แล้วเสร็จ คาดวา่ภายใน 31 ธนัวาคม 2561 

หมายเหต:ุ หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 
ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ SUTGH ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตามซึง่ได้รับ
หุ้นดงักล่าวไปภายหลงัจากการเลิกบริษัทและช าระบญัชีของ SUTGH เสร็จสมบูรณ์ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) นอกจากนี ้หาก
ภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่นใดก็ตามใช้สทิธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวนัที่ใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
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ของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH หรือบคุคลอื่น
ใดที่ใช้สทิธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 
ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

ลงลายมือช่ือ ............................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
(นายสลบิ สงูสวา่ง) 

ต าแหนง่                  กรรมการ 
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สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ 
ของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

สาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท 
ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั มีรายละเอียดเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้

หัวข้อ รายละเอียด 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 

วงเงนิ 265,000,000 บาท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่หนึง่หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

265,000 หนว่ย 

อาย ุ 3 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

อัตราดอกเบีย้และ
การช าระดอกเบีย้ 

ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยช าระดอกเบีย้ทุก ๆ 6 เดือน ทัง้นี ้จ านวนดอกเบีย้ช าระจะเป็นทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหนง่ ถ้าต าแหนง่ที่สามมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบัห้า ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหนง่ที่สองขึน้หนึง่ต าแหนง่  

อัตราส่วน 
การแปลงสภาพ 

1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 699.30071 หุ้นสามญัของบริษัทฯ (โดยเศษของหุ้นตัง้แตห่ลกัหนว่ยให้ปัดขึน้) 

ราคาแปลงสภาพ 1.43 บาท 

ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดงักลา่วไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทัง้นี ้ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 14 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ ให้แก่บคุคลในวงจ ากัด คือ ระหว่าง
วนัที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) ที่
เหมาะสมจากราคาตลาดดังกล่าวทัง้นี  ้การเสนอขายและก าหนดราคาแปลงสภาพนัน้เป็นกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นสิ่งตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการ
จดัสรรหลกัทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นกัลงทนุสถาบนัหรือ
นกัลงทนุรายย่อยเพื่อระดมทนุในกรณีทัว่ไป โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการก าหนดราคา ณ วนัที่
คณะกรรมการมีมติเร่ืองดงักล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลงัการ
เปิดเผยแผนการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ  
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หัวข้อ รายละเอียด 

ระยะเวลาการใช้
สิทธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้น 2 ปี 
หลงัจากวนัออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจนถึงวนัท าการที่ 15 ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลง
สภาพ 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ที่จัดสรรไว้ 
เพื่อรองรับ 
การแปลงสภาพ 

185,314,690 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

ข้อจ ากัดในการ
แปลงสภาพ 

ในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกบัหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ  SUTGHและ/หรือ ผู้ที่มีความ
เก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิน้วนัท าการก่อนหน้าวนัที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแตล่ะ
คราว หารด้วยทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ จะต้องไมเ่กินกวา่ ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ซึง่ค านวณ
จากทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

ทัง้นี ้สดัส่วนสงูสดุในการถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 30.00 ข้างต้น ภายหลงัการใช้สิทธิ
แปลงสภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นายทศิพฒัน์ อมรนนัทพิฒัน์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นายกิตต ิชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นายสลบิ สงูสว่าง 50,013,103 6.37 5.15 

5 นางสาววิลาวลัย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นายปรินทร์ พฒันาภรณ์ 4,544,897 0.58 0.47 
8 นางสาวชวิษศา ชีวะเกต ุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 96,397,963 37.76 30.55 

หมายเหตุ: 1/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่คิดเป็นทนุช าระแล้วเทา่กบั 
784,968,760 บาท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ จากธุรกรรมการ
จดัสรรหุ้น แตก่่อนมีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 

2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่คิดเป็นทนุช าระแล้วเทา่กบั 
970,283,450 บาท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่
มีการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จ านวน) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

วิธีการจดัสรร จดัสรรตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทัง้จ านวนและในคราวเดียวให้แก่ SUTGH  

ในการนี ้รายละเอียดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ในขัน้ตอนการ
ช าระบญัชีของ SUTGH มีดงันี ้

(1) นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 238,902 หนว่ย  

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 26,096 หนว่ย 

(3) นางสาวนิตยา ภตูิวตัร จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 2 หนว่ย 

ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH แตล่ะรายนัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สทิธิแปลงสภาพ
ตามเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที่ 
บริษัทฯ จะต้อง
ออกหุ้นใหม่ 
เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

ราคาแปลงสภาพนัน้อาจมีการปรับเปลีย่นเมื่อมเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยก
หุ้น 

(2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต า่ 

(3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต า่ หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น
ในราคาต า่ 

(4) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(5) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในสญัญาระหวา่ง SUTGH ผู้ ถือหุ้น ของ 
SUTGH และ บริษัทฯ  

(6) กรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิแปลงสภาพด้อยไปกวา่เดิม 

การไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพก่อน
วันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ 

ไมว่า่ในเวลาใด ๆ ก็ตาม ภายหลงัจากวนัท่ีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี บริษัทฯ มีสทิธิที่จะไถ่ถอนหุ้น
กู้ แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนัน้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรในราคาเท่ากบัจ านวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว
บวกด้วยดอกเบีย้สะสมซึง่ค านวณจนถึงวนัท่ีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักลา่ว 

แหล่งเงนิทุนของ 
บริษัทฯ เม่ือหุ้นกู้
ถกูแปลงสภาพ 
หรือ ครบก าหนด
ไถ่ถอน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กรณี  

1.) หุ้นกู้แปลงสภาพถกูแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

โดยแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ในกรณีนีค้ือหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
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1.1) ผู้ ถือหุ้นกู้ ใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจ านวนหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกบัหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และ/
หรือ ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิน้วนัท าการก่อนหน้าวนัที่จะใช้สิทธิแปลง
สภาพในแต่ละคราว หารด้วยทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละ
คราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ (ซึ่งค านวณจากทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลง
สภาพทัง้จ านวน) 

1.2) กรณีถกูบงัคบัแปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ก่อนวนั
ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  แปลงสภาพ และราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายของหุ้นกู้แปลงสภาพมี
ราคาสงูกว่า 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 บาท หรือ ราคาอื่นท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ข้างต้น) บริษัทฯ จะบงัคบัแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวทัง้หมดเป็นหุ้น
สามญัของบริษัทฯ แทนการช าระเงินต้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ อนึ่ง การบงัคบัแปลง
สภาพของบริษัทฯ ดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากดัในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ กลา่วคือ 
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้มาจากการบงัคบัแปลงสภาพเมื่อรวมกบัหุ้นของบริษัท
ฯ ที่ผู้ ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่ดิมในสิน้วนัท าการ
ก่อนหน้าวนัที่จะบงัคบัแปลงสภาพในแตล่ะคราว หารด้วยทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัมีการ
บงัคบัแปลงสภาพในแต่ละคราว จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ (ซึ่งค านวณจากทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมตุิฐานวา่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพทัง้จ านวน) ทัง้นี ้ราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในแต่ละวนั แต่หากไมม่ีราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในวนัใดภายใน
ช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการดงักลา่ว เนื่องจากไมม่ีรายการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใน
วนันัน้ ๆ บริษัทฯ จะไมน่ าราคาหุ้นของวนัท่ีไมม่ีรายการซือ้ขายดงักลา่วมารวมค านวณด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่หลกัทรัพย์แปลงสภาพไม่สามารถแปลงสภาพได้เนื่องจากข้อจ ากัดในการแปลง
สภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ก าหนดไว้นัน้  ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจพิจารณาขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้แก่
บคุคลภายนอกซึง่มิใช่ผู้ที่มีความเก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้นี ้การขายหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักลา่ว 
ไมว่า่จะเป็นการกระท าในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากดัการโอนของหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่จดทะเบียน
ไว้กับส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องไม่เป็นการโอนหุ้นกู้ แปลง
สภาพที่จะท าให้หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ 
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2.) กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ราคาของหุ้นกู้ แปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วย เท่ากับราคาหน้าตัว๋หุ้นกู้ แปลงสภาพ รวมกับดอกเบีย้
ค้างจ่าย โดยแหลง่เงินทนุในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทนุหมนุเวียนภายในของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดวา่การได้มาซึง่พนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าท าธุรกรรมการ
รั บ โ อ น กิ จ ก า ร ทั ้ ง ห ม ด ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
การแข่งขนัของบริษัทฯ ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุภายในเพียงพอส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพดงักลา่ว หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีต้นทนุคา่เสียโอกาสในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้มากกวา่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้จากสถาบนั
การเงิน โดย ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลงัธุรกรรมการรับโอน
กิจการทัง้หมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ จะมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนที่ 1.05 เท่า ซึ่งอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน
ดงักล่าวแสดงให้ว่าบริษัทฯ ยงัมีสถานะทางการเงินที่อยู่ในระดบัที่สามารถก่อหนีผู้กพนัแทนหุ้นกู้ แปลง
สภาพได้ (ซึ่งอตัราส่วนดงักล่าวจะเท่าเดิมหากบริษัทฯ ก่อหนีใ้นสดัส่วนที่เท่ากับหนีผู้กพนัในหุ้นกู้แปลง
สภาพ) ประกอบกบัปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีหนีส้นิระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแตอ่ยา่งใด 

หลักเกณฑ์และ
ขัน้ตอนของ
ข้อจ ากัดในการ
แปลงสภาพในแต่
ละกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงสภาพ 

น้อยกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 ของทนุ
จดทะเบียนช าระ

แล้ว พิจารณาสดัสว่น
รวมของหุ้นก่อน
และหลงัการแปลง

สภาพ 

มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของ
บริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

ไมแ่ปลงสภาพ 
ก่อนครบ
ก าหนดอาย ุ

มากกวา่ร้อยละ 30
ของทนุจดทะเบียน

ช าระแล้ว 

ด าเนินการขายหุ้นกู้แปลง
สภาพตอ่บคุลลภายนอกซึ่ง
ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บงัคบัแปลง
สภาพภายใต้
ข้อจ ากดัใน 

การแปลงสภาพ 

ไถ่ถอนเมื่อครบ
ก าหนดอาย ุ

ไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอาย ุ
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รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

 
เสนอต่อ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

 

จัดท าโดย 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 

 

 

 

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 
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เลขท่ี AGC 2018/014 

 
        วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรม

การรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง  

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 3 เมษายน 2561 

2. สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) วันที่ 4 เมษายน 2561 และที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม 

3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่

บุคคลในวงจ ากัด วันท่ี 4 เมษายน 2561และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

5. สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

6. รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2558 - 2560 

7. งบการเงินรวมของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2558 - 

2560 

8. งบการเงินของบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด ทีผ่่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2559 - 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มี

มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด

ของบริษัทฯ กับ บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด (“SUTGH”) โดยคาดว่าจะจัดตั้งขึ้นภายในวันท่ี 30 เมษายน 2561 โดยจะ

มีผู้ถือหุ้นจ านวน 3 ราย ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และ นางสาวนิตยา ภูติวัตร ซึ่งเป็นบุคคล

ที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) (“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH”) ซึ่งจะถือหุ้นใน SUTGH รวมกันจ านวน 132,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมดของ SUTGH โดยการรับโอนทรัพย์สิน

และหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) ที่ SUTGH ถืออยู่ 

จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียก

ช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด” หรือ “ธุรกรรมดังกล่าว”) และได้มีมติ
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อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 380,314,690 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยแบ่งเป็น  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท 

คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลง

สภาพ”) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพที่เท่ากับ 1.43 บาท  และหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (รายละเอียด

ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็น

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท ตามแผนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก SUTGH (“การโอนกิจการทั้งหมด” 

หรือ “EBT”) ซึ่งในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ

ขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่ SUTGH นั้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา

ที่มีส่วนลดร้อยละ 25.93 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาด

ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ (“VWAP”) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการ

ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 

บาทต่อหุ้น ดังนั้น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ี

ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ในส่วนที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

จ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่ SUTGH นั้น เป็นการเสนอขายแบบให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการก าหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น

กู้แปลงสภาพไว้ชัดเจน เท่ากับ 1.43 บาท ซึ่งเป็นราคาที่บวกส่วนเพิ่ม (Premium) จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น

ของบริษัทฯที่ 1.35 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรเพื่อ

รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ทั้งนี้ราคาตลาดค านวณจาก

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 
สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คือระหว่างวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 2 เมษายน 2561 

ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น  ดังท่ีกล่าวข้างต้น 

อนึ่ง การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ

บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ

ท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณ

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วนั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 90.91 ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.5 

เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อย

ละ 100.00)  

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยว

โยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากภายหลังการเข้าท าธุรกรรม

กรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพกับ SUTGH และการด าเนินการตามแผนการโอนกิจการ

ทั้งหมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ SUTGH จะ

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ อีก

ทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 7 

ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล จ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบุคคลที่

เกี่ยวโยงของบริษัทฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 233.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

(NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการท าธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลท.”) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ ถือหุ้น และจัดให้มี

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยรายการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
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บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระในการแสดงความเห็นต่อการเข้าท ารายการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ การสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับ

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ นโยบายและแผนงานในอนาคตของ SUTG และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเชิงวิศวกรรมที่เปิดเผยทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ถึงความ

เหมาะสมของการเข้าท ารายการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์และสอบทานการก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ในการจัดท าประมาณ

การผลการด าเนินงานในอนาคตเพื่อประเมินหามูลค่าการโอนกิจการทั้งหมดที่เหมาะสมของ SUTGH การจัดท ารายงานใน

ครั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้และพิจารณาข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ของ บริษัทฯ ปี 2558 - 2560 

▪ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2558 – 2560 

▪ งบการเงินของ SUTG ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2559 – 2560 

▪ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และ SUTG ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผา่นทางเว็บไซต์ 
รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บทความหรือข่าว 

▪ ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ  และข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท ารายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว และขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยง

ธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูล สมมติฐาน และเอกสารที่ได้รับเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความ

เป็นจริง และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายหลังจากทีท่ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวไม่

ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อันอาจส่งผลกระทบต่อ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ โดยเฉพาะมูลค่าการโอนกิจการทั้งหมดที่เหมาะสมที่อาจเปลี่ยนแปลง

ตามไปด้วย ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูล การก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสีย และความเห็นต่อการเข้าท ารายการ

ด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การให้

ความเห็นมิได้รับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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ค านิยาม 

“CAGR” อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate) 

“CWTP” Central Wastewater Treatment Plant and Collecting System of the industrial 
Zone of Mandalay  

“DCF” วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

“EV/EBITDA” มูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation 
and amortization) 

“FCFF” กระแสเงินสดอิระของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)  

“FS/DD” Feasibility Study and Detailed Design 

”HSMC” บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ากัด 

“HUC” บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ากัด 

“Kd” อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt)  

“Ke” อัตราต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) 

“MCDC” Mandalay City Development Committee  

“NTA” Net Tangible Assets 

“O&M” Operation and Maintenance 

“P/BV” วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) 

“P/E” วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio) 

“SUTG” บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด 

“SUTGH”  บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด 

“VWAP” มูลค่าหุ้นถัวเฉลี่ยน้ าหนักด้วยปริมาณซ้ือขายหลีกทรัพย์ (Volume Weighted Average 
Price) 

“WACC” อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  (Weighted Average Cost of Capital) 

“Wd” สัดส่วนของหนี้ (Weight of Debt) 

“We” สัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (Weight of Equity) 

“Yunnan” Yunnan Water Investment Company Limited  

“Yunnan-HK” Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited  

“การโอนกิจการทั้งหมด” หรือ “EBT” ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด แทนการช าระด้วยเงินสด 
(Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท ตามแผนการซ้ือและรับ
โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด 

“ตลท.” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 

“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น” จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่บริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จ ากัด 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 
“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ” ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่บริษัท เอสยูทีจี 
โฮลดิ้ง จ ากัด ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) จะ
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ  

“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด” หรือ “ธุรกรรม
ดังกล่าว” 

การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด โดยการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง
ปวงของบริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงได้แก่ หุ้นทั้งหมดในบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด 
ที่ถืออยู่ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด 
ให้แก่บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  

“บริษัทฯ” บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ. 72/2558” ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์” ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่  19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH” นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และ นางสาวนิตยา ภูติวัตร ซ่ึงเป็นบุคคลที่
กระท าการร่วมกัน (Concert Party) 

“ระบบ SUT-MBT” ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรยี์ (Mechanical and Biologival 

Treatment for Solid Waste Management System) 

“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด” สัญญารับโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสยูที
จี โฮลดิ้ง จ ากัด 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“หุ้นกู้แปลงสภาพ” หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ ากัด (มหาชน) 

“โครงการแม่ครัว”  โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเจดีย์แม่ครัว  

“โครงการเมืองเล็น” โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเมืองเล็น ต าบลหนองแหย่ง 
ต าบลสันป่าเปา และต าบลสันนาเม็ง ตั้งอยู่ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ภาพรวมการเข้าท ารายการ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2561 ได้

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการ

ทั้งหมดของบริษัทฯ กับบริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จ ากัด (“SUTGH”)  ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งขึ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH รวมถึงแต่

ไม่จ ากัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ รวมถึง

หุ้นสามัญจ านวนทั้งหมด 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง SUTGH ถือใน SUTG หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG และเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอน

กิจการทั้งหมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท 

บริษัทฯ จะ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 
265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ราคา 
1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

รายละเอียดของการเข้าท ารายการ (โดยสังเขป) 

ผู้ซื้อ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) 

ผู้ขาย บริษัท เอสยูทีจ ีโฮลดิ้ง จ ากัด (“SUTGH”) 

ลักษณะความสัมพันธ ์

ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก ่SUTGH และการด าเนินการตาม
แผนการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แตก่่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ) และ SUTGH จะถอืหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
19.10 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บน
สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้กู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) อีกทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล 
ได้แก่ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น จากกรรมการทั้งหมด
จ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอชือ่บุคคลจ านวน 1 ท่าน เพือ่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
SUTGH จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ 

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ 

(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบ
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอยา่งมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ 
ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ SUTG 
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(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย ์
รวมทั้งอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการ
ทั้งหมด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย และการ
เปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอชื่อจาก 
SUTGH 

 (5) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัตกิารเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมตอินุมัติการโอนกจิการ
ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกจิการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน 

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมตอินุมัติการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอชื่อจากบริษัทฯ 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอ านาจการลงนามผูกพัน SUTG 
จะต้องเป็นการลงนามร่วมกันกับกรรมการที่เสนอชื่อจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมตอินุมัติการเลิกกิจการ 
ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การด าเนินการเลิกกิจการและการช าระบญัชีเสร็จสมบูรณ์  

 

รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

(1) บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด  

ชื่อบริษัท บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด (“SUTGH”) 

ประเภทธุรกิจ 
 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ให้บริการเชิงวิศวกรรมและรับเหมา
ก่อสร้างก่อสร้าง โดยคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

วันที่จดทะเบียน ภายใน 30 เมษายน 2561 

(2) บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด  

บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด เป็นบริษัทที่ SUTGH ถือหุ้นอยู่ จ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 

ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมดของ SUTG มีรายละเอียดดังนี้  
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ชื่อบริษัท บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับให้บริการเชิงวิศวกรรม และ รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผู้รับเหมา
เชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา และ การให้ค าปรึกษาโครงการเชิงวิศวกรรม 

ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 128/200 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้นที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน 0305557004561 

วันจดทะเบียนบริษัท 30 ตุลาคม 2557 

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

งบการเงิน หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 

สินทรัพย์รวม 116.05 195.79 

หนี้สินรวม 38.67 34.30 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 77.37      161.62 

รายได้จากการขาย 278.84 328.22 

ก าไรขั้นต้น 61.43 117.57 

ก าไรสุทธ ิ 43.35 84.06 
 

หมายเหตุ :  ข้อมูลทางการเงินของ SUTG แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ในวันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับสอบทานโดย นายนพ
ฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าท ารายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าท ารายการ นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการด าเนินงานโดยพิจารณาข้อมูลของบริษัทฯ 

และ SUTG ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการรับโอนกิจการทั้งหมดของ 

SUTGH โดยช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ มีความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต พร้อมกันนี้ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสียของการเข้าท ารายการและการไม่เข้าท ารายการ รวมทั้งความเสี่ยงของ

การเข้าท ารายการไว้ดังน้ี 

1) การเข้าท ารายการ 

ข้อดี 

▪ เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการผลิตและบ าบัดน้ าเป็นหลัก  โดยไม่มี

โครงการการจัดการขยะในปัจจุบัน ดังนั้นการที่บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมจนท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน SUTG 

เท่ากับร้อยละ 66.00 นั้น จะท าให้บริษัทฯ สามารถน าความรู้ ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยีในการก าจัดขยะ ที่

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรม บุคลากรและผู้บริหาร ของ SUTG มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้

บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรในการก าจัดขยะของ SUTG 
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รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากรายได้ในปัจจุบัน ที่เกิดจากระบบผลิตน้ าและบริหารจัดการน้ าเพียง

อย่างเดียว  

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินช่วงราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทน โดยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มี

มูลค่าอยู่ในช่วง 0.68 – 0.74 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 132.23 - 144.94 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นกู้แปลง

สภาพของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าเท่ากับ 259.79 – 312.14 ล้านบาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 392.02 – 

457.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม

เท่ากับ 459.77 -  497.30 ล้านบาท คิดเป็นราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่ง

ตอบแทนเท่ากับ 2.69 – 105.28 ล้านบาท หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 0.59 – 26.89 ดังนั้นการเข้าท าธุรกรรม

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลด้านราคา และอาจจะส่งผลให้ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้นใน

อนาคต 

▪ ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง การเข้าท าธุรกรรมจะส่ง

ให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ในการท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะจากโครงการ

ในอนาคตของ SUTG เนื่องจาก SUTG ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรม ทั้งนี้ SUTG มีผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 84.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่ง

เท่ากับ 43.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.91 หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 25.59 

ข้อเสีย 

▪ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 

ผลกระทบด้านการลดลงของราคาเท่ากับร้อยละ 42.96 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

เท่ากับร้อยละ 24.84 

▪ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วย 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ ร้อยละ 4.14 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ

ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 39.19 

▪ บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นในการท ารายการในครั้งน้ี จ านวน 265,000,000 บาท จากการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีภาระทางการเงินสูงสุดทั้งสิ้น 22,260,000 บาท อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรร

หลักทรัพย์ จะมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.05 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนดังกล่าวแสดงให้ว่าบริษัทฯ ยังมี

สถานะทางการเงินที่อยู่ในระดับที่สามารถก่อหนี้ผูกพันแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รวมทั้งแหล่งเงินทุนในการ

น ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และช าระค่าใช้จ่ายทางการเงินต่าง ๆ จะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายใน

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าท าธุรกรรม

การรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว 
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2) การไม่เข้าท ารายการ 

ข้อดี 

▪ บริษัทฯ สามารถใช้เงินจ านวน 460.00 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบริษัทเป้าหมายอื่นที่อาจได้รับอัตรา

ผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งการไม่เข้าท ารายการในครั้งนี้ และลงทุนในบริษัทอื่น ๆ แทนอาจส่งผลให้บริษัทฯ มี

โอกาสได้รับผลตอบแทนมากยิ่งข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีบริษัทอ่ืน ๆ ที่มีความชัดเจน

ว่าจะช่วยให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากยิ่งนอกเหนือจาก SUTG 

▪ บริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ

จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  

▪ กรณีที่บริษัทฯ ไม่เข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นจ านวน 265,000,000 

บาท และไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด 22,260,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ จะมี

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.05 เท่า ซึ่งแสดงให้ว่าบริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินท่ีอยู่ในระดับที่

สามารถก่อหน้ีผูกพันแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 

ข้อเสีย 

▪ สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 

▪ บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการน าความรู้ ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยี บุคลากรและผู้บริหาร ของ SUTG มา

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และไม่สามารถลด

ต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้  

▪ สูญเสียโอกาสในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมี SUTG เป็นบริษัทย่อย 

▪ เนื่องจาก SUTG  มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การไม่เข้าท ารายการจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสีย

โอกาสในการท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ SUTG ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการเพิ่มก าไรต่อหุ้น

ของบริษัทฯ ตามผลประกอบการในอนาคตของ SUTG 

3) ปัจจัยความเสี่ยงของการเข้าท าธุรกรรม 

▪ SUTG มีความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจส่งผลให้ผลประกอบการของ SUTG ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จากการที่ 

SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้

ดังต่อไปนี้ (1) หากในอนาคตมีผู้ประกอบการรายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และ

นวัตกรรมของบุคคลดังกล่าวไม่ได้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่ SUTG มีสิทธิใช้โดยถูกต้อง SUTG มี

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมในรูปแบบคล้ายคลึงกัน (2) ณ ปัจจุบันส านักงบประมาณ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการออกระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ในการขยายระยะเวลาการรับสิทธิ

ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 

SUTG มีความเสี่ยงกับกระบวนการและวิธีการในการขอต่ออายุสิทธิประโยชน์ดังกล่าว และ (3) ณ ปัจจุบัน 
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มี SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพียงรายเดียวท่ีมีคุณสมบัติจะได้รับการจัดซื้อ

จัดจ้าง เพื่อด าเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง อย่างไรก็ดี 

ในทางปฏิบัติส่วนราชการท้องถิ่นบางแห่ง มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการรายอื่น การ

ด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ SUTG มีความเสี่ยงไม่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้

ดั งกล่าว  อย่างไรก็ดี  SUTG มีสิทธิส่ งหนังสือร้องเรียนต่อส่วนราชการท้องถิ่นนั้น ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 หากเห็นว่าโครงการ

ดังกล่าวส่วนราชการท้องถิ่นควรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง SUTG 

▪ SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บรหิาร

ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ี

อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ จากเดิม คือ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และนายสลิบ สูงสว่าง ลงนาม

ร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราส าคัญของบริษัทฯ เป็น นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง นายศุภ

ฤกษ์ ณ สงขลา สองในสามท่านลงนามร่วมกันพร้อมท้ังประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

▪ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท า

รายการเสร็จสมบูรณ์ 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

แผนภูมิสรุปมูลค่ายุติธรรมในกิจการทั้งหมดของ SUTG และสรุปมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน 

 

หากพิจารณาความเหมาะสมในด้านของราคานั้น บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม

เท่ากับ 459.77 -  497.30 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ 392.02 – 457.08 ล้านบาท คิดเป็น

ราคาสูงกว่า 2.69 – 105.28 ล้านบาท หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 0.59 – 26.89 ดังนั้น การรับโอนกิจการทั้งหมดของ 

SUTGH โดยช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นเพ่ิมทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้างต้น จึงมีความเหมาะสม  
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จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการท ารายการครั้ง

นี้ ประกอบกับการท ารายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านของราคา และในด้านของการเสริมสร้างความแข็งแก

รงในธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้นผู้หุ้นควรลงมติเห็นชอบในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันใน

คร้ังนี้  
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2561 ได้มี

มติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จ ากัด (“SUTGH”) ตามแผนการโอน

กิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอืน่ 

ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว โดยการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินท้ังปวงของ SUTGH ซึ่ง

ได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) ที่ SUTGH ถืออยู่ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG ให้แก่

บริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

ดังกล่าว จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ 

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยในเบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

และจัดสรรหลักทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอ่ืนใดที่บริษัทฯ และ 

SUTGH ตกลงร่วมกัน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือ
การกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมทั้ง
อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 
ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย และการ
เปลี่ยนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก 
SUTGH 

(5) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
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(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ 
SUTGH ตกลงร่วมกัน 

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
กรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอ านาจการลงนามผูกพัน SUTG จะต้องเป็นการลงนามร่วมกัน
กับกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเลิกบริษัท การ
แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

2.2 ภาพรวมการเข้าท ารายการ 

ลักษณะธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ที่ร้อยละ 66.00 เป็นผลสรุปจากการเจรจาธุรกรรม

ทั้งหมด ถึงแม้ว่านายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และนายธนภัทร บัวลอย เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมาร่วมกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 

ประเมินถึงผลของการเข้าท าธุรกรรม ซึ่งดั้งเดิมบริษัทฯ มีความตั้งใจจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 แต่การ

เจรจากับผู้ร่วมทุนทั้งสองสามารถเจรจาสรุปข้อตกลงได้เพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าใน SUTG ท าให้

บริษัทฯ มองว่าสัดส่วนดังกล่าวเพียงพอต่อการควบคุม SUTG เพื่อให้เป็นบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ จึงตกลงเข้าท า

ธุรกรรมที่สัดส่วนร้อยละ 66.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SUTG จึงเป็นที่มาของการเข้าท าธุรกรรมและขั้นตอน

การปรับโครงสร้างของการถือหุ้นของ SUTG ต่อมา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใน SUTG ทั้งสองท่านไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH รวมถึงแต่

ไม่จ ากัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ ซึ่ง

ได้แก่หุ้นสามัญจ านวนทั้งหมด 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง SUTGH ถือใน SUTG หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG และเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 

SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ SUTGH  ไม่ได้มี

หนี้สินผูกพันธ์ใด ๆ แต่ SUTGH ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SUTG ร้อยละ 66.00 โดย SUTG นั้นมีหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินกิจการของ SUTG โดยหนี้สินดังกล่าวไม่ได้เป็นหนี้สินที่มีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ ผู้ถือ
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หุ้นของ SUTG ในทุกทอดแต่อย่างใด โดยการช าระค่าตอบแทนทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท 

บริษัทฯ จะ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 
บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 
265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ราคา 
1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก ่SUTGH โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท 

ในส่วนท่ีเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรร

ในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (1) น้ัน เป็นการเสนอขาย

ในแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 25.93 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของราคาตลาด

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น 

จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนั้น 

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน

ราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจาก ส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่

ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ด้วย 

นอกจากนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดของ

หุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ห้ามผู้ถือหุ้นของ SUTGH ซึ่งได้รับหุ้นดังกล่าวไปภายหลังจากการเลิกบริษัทและ

ช าระบัญชีของ SUTGH เสร็จสมบูรณ์ ขายหุ้นดังกล่าวภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีห่ลักทรัพย์เริ่มท าการ

ซื้อขายใน ตลท. (ระยะเวลาห้ามขายหุ้น: Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ีหลักทรัพย์ท าการซื้อขายใน ตลท. ครบ

ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH หรือผู้ถือหุ้นของ SUTGH (แล้วแต่กรณี) จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย

ดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วน

เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจด

ทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชี

ของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทฯ ผู้ช าระบัญชีของ 

SUTGH จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่

เพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตามระยะเวลาห้าม

ขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยก าหนดราคา

เสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ 

ทจ. 72/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไฮโดร

เท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ในส่วนท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคล

ในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (2) โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาท

ต่อหน่วยนั้น เป็นการเสนอขายในแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการก าหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ

จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชัดเจน เท่ากับ 1.43 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่

ทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพ ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง

สภาพที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด 

อย่างไรก็ดีหากภายหลังครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคล

อื่นใดก็ตามใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดของหุ้นของ 

บริษัทฯ ก่อนวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

เริ่มท าการซื้อขายในตลท. (ระยะเวลาห้ามขายหุ้น: SilentPeriod) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลท. ครบก าหนดระยะเวลา 6เดือน ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดท่ีใช้สิทธิแปลง

สภาพ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด

ที่ถูกสั่งห้ามขาย ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและ

วิธีการพิจารณาค ขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่11 

พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้ราคาเสนอขายค านวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วย

อัตราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึ้นอยู่กับการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
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และเง่ือนไขส าหรับหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้

แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ า กัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด  

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้ งหมด SUTGH จะต้องจด

ทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชี

ของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ช าระบัญชีของ SUTGH 

จึงต้องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของSUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถือ

อยู่เพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จึง

ต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งตนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามระยะเวลา

ห้ามขายหุ้น (SilentPeriod) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่ SUTGH แล้ว SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจ านวน) และ SUTGH จะ

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นร้อยละ 39.20 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจ านวน)  

ในการนี้ รายละเอียดการโอนหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการ

ช าระบัญชีของ SUTGH มีดังนี ้

(1) นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 175,796,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.40 

ของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

ฯ จ านวน 238,902 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯนั้นข้ึนอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม

เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 19,203,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.45 

ของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

ฯ จ านวน 26,096 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ นั้นข้ึนอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม

เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) นางสาวนิตยา ภูติวัตร จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 1,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ

บริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 
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จ านวน 2 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นข้ึนอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขของ

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทั้งนี้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวัตร มีลักษณะความสัมพันธ์ หรือมี

พฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และมีเจตนาที่จะใช้สิทธิออกเสียงของตนและของ

บุคคลอื่นในกิจการของ SUTGH ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อควบคุมกิจการของ SUTGH ร่วมกัน (Concert Party) 

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทั้ง 3 ท่านนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ 

ในการนี้ การโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการช าระบัญชีของ SUTGH จะไม่ท าให้สิทธิ

ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 รายเป็นผู้ที่กระท า

การร่วมกันและมีอ านาจควบคุมในกิจการของ SUTGH ก่อนที่จะมีการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ 

โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รายจะเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 24.84 ของบริษัทฯ ภายหลังการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เช่นเดียวกับสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ SUTGH ถืออยู่ในบริษัทฯ ก่อนมีการโอน

หุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการช าระบัญชีของ SUTGH  

แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของ SUTGH ก่อนและหลังการรับโอนกจิการท้ังหมด

 
หมายเหตุ:     1/ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) กลุ่มนายกิตติ ชีวะเกตุ (2) กลุ่มนาย สลิบ สูงสว่าง (3) นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์  

(4) นายสมประสงค์ ปัญจลักษณ์ (5) นายประสงค์ ปัญจลักษณ์ (6) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 

ภายหลังจากท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์

แล้ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH ณ วันรับ

โอนกิจการ ซึ่งได้แก่ หุ้นท้ังหมดใน SUTG ที่ SUTGH จะถือ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ตามงบ

การเงินของ SUTG ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 SUTG มีสินทรัพย์รวม จ านวน 195.79 ล้านบาท และมี

หนี้สินรวม จ านวน 34.30 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน SUTG จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG โดยในเบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการ
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ทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอ่ืนใดที่บริษัท

ฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง

ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ โดยสามารถสรุปขั้นตอนของ

แผนการโอนกิจการทั้งหมดได้ดังนี้ 

(1) SUTGH จะโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
สิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ ซึ่ง
ได้แก่หุ้นสามัญจ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน SUTG ที่ถือโดย SUTGH หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ 

(2) บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด 
(Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท เพื่อตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ 
SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดย (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และเป็นการเสนอขายในแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน โดย
จัดสรรให้แก่ SUTGH ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 25.93 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 
10.00 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนด
ในประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนั้น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึง
เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และ (2) 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดยีว
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และเป็นการเสนอขายในแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการ
ก าหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพไว้ชัดเจน โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท ซึ่งเป็นราคาที่บวกส่วนเพิ่ม (Premium) จากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯที่ 1.35 บาท และเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคา
ตลาด ทั้งนี้ กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายหลังจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง 
ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2561หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเง่ือนไข
บังคับก่อน) และ SUTGH ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การ
ด าเนินการเลิกกิจการและการช าระบัญชีเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยภายใต้
กระบวนการช าระบัญชีภายหลังการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทของ SUTGH นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ 
เวลาดังกล่าวของ SUTGH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามธุรกรรมการ
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จัดสรรหลักทรัพย์เพื่อเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนให้กับผู้ถือหุ้นของ 
SUTGH 

(3) เมื่อการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และ SUTGH เสร็จสิ้นแล้ว SUTGH จะด าเนินการ
ต่าง ๆ รวมถึงจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มต้นการช าระบัญชีและด าเนินการ
แจกจ่ายสินทรัพย์คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และเป็น
จ านวนที่หลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือจ านวนเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการเลิกบริษัท 
และด าเนินการช าระบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
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2.3 คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซื้อ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) 

ผู้ขาย บริษัท เอสยูทีจ ีโฮลดิ้ง จ ากัด (“SUTGH”) 

 

2.4 รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์ 

ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH และการด าเนินการตามแผนการโอน

กิจการทั้งหมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้

แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลัง

การจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) อีก

ทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน 

จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษทั

ฯ SUTGH จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

กัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

2.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

2.5.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ 
ประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า แต่
ต่ ากว่าร้อยละ 100.00 ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่ค านวณได้จากเกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ตรวจสอบแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่ารายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.91 ตามรายละเอียดที่จะแสดงต่อไปจากการค านวณ
ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง 

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที 
โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าท ารายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
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สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ถือ
หุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท าธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทั้งหมดที่จะต้องน ามารวมค านวณขนาดรายการ 

การค านวณขนาดรายการการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท
ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินล่าสุดของ SUTG ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลการเงินท่ีใช้ในการค านวณขนาดรายการ 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินที่ใช้ค านวณขนาดรายการ 

ข้อมูลทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

บริษัทฯ SUTG2/ 

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ1/ 196.83 160.33 

สินทรัพย์รวม 564.75 195.76 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (58.58) 84.06 
หมายเหตุ:     1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิค านวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2/ เนื่องจาก SUTGH จะไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงเงินลงทุนใน SUTG ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ SUTGH 

จึงได้แก่ เงินลงทุนในกิจการ SUTG ที่ SUTGH ถือหุ้นร้อยละ 66.00 ดังนั้น จึงค านวนมูลค่ารายการโดยใช้งบการเงินของ SUTG ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) และ ได้รับการสอบทานโดย นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 

7764 

เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ 

1) เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ “NTA”) 

ขนาดของรายการ = ร้อยละของสัดส่วนท่ีได้มา x NTA ของเงินลงทุนใน SUTG  x 100 
  NTA ของบริษทัฯ 

= ร้อยละ 66.00 x 160.33 x 100 

 196.83 

= ร้อยละ 53.76 

2) เปรียบเทียบก าไรสุทธิ (Net Profit) 

ขนาดของรายการ = ร้อยละของสัดส่วนท่ีได้มา x ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของเงินลงทุนใน SUTG x 100 
 ก าไรสุทธิของบริษัทฯ 
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= ไม่สามารถคิดค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มผีลการด าเนินงาน ขาดทุนสุทธิในปี 2560 

3) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Total Value of Consideration) 

ขนาดของรายการ = จ านวนมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีจ่าย x 100    
    สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

= 513.42 ล้านบาท1/ x 100 
564.75 ล้านบาท 

= ร้อยละ 90.91 

หมายเหตุ:     1/ค านวนโดยใช้จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่และเพื่อใช้รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ จ านวนรวม 380,314,690 หุ้น และราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 

1/2561 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 โดยมีราคา

เท่ากับ 1.35 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

4) เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน (Equity Share Value) 

ขนาดของรายการ   = จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ x 100  

จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 

= 380.31 ล้านหุ้น x 100 

 589.97 ล้านหุ้น 

= ร้อยละ 64.46 

ทั้งนี้ จากการค านวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถสรุปผลการค านวณขนาดรายการได้ดังนี้ 

ตารางสรุปขนาดของรายการ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ ขนาดของรายการ  

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ร้อยละ 53.76 

ก าไรสุทธ ิ ไม่สามารถค านวณได้ 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 90.91 

มูลค่าหุ้นทุน ร้อยละ 64.46 

 

2.5.2 รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เนื่องจากภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพกับ SUTGH และการ
ด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียน
เพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.10 
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ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) อีกทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา 
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล
จ านวน 1 ท่านเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ SUTGH จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ดังนั้น 
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 233.70 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ที่แสดงในตารางสรุปขนาดของรายการด้านล่าง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ต่อ ตลท. และด าเนินการต่าง ๆ รวมถึง 

(1) การด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้
ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดใน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ในการนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิท
ของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี้ 

ทั้งนี้ การค านวณขนาดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินของ SUTG 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดังต่อไปนี้ 

 ตารางสรุปขนาดของรายการ 

มูลค่าที่ใช้ในการค านวณ
ขนาดรายการ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีัวตน
สุทธิของบริษัทฯ  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ  

(ล้านบาท) 

ร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ของบริษัทฯ  

460.00 196.83 5.91 233.70 

2.6 รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH บริษัทฯ จะได้มาซึ่ง หุ้นใน SUTG จ านวน 132,000 หุ้น 

ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 66.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ SUTG โดย SUTG ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการรบัเหมา

ก่อสร้างด้านการจัดการขยะ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเป็น

ผู้รับเหมาก่อสร้างเชิงวิศวกรรมอย่างครบวงจร ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทราบถึงข้อจ ากัดในการรับงานและเข้า

ประมูลที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ ตั้งใจที่จะขยายงานรับเหมาในส่วนงานก่อสร้างด้านการจัดการขยะ 

โดยบริษัทฯ ได้มีการให้บริการรับเหมาด้านการจัดการขยะเชิงฝังกลบ (Land Fill) และการจัดการขยะแบบเทกอง 
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(Open Dumping) แต่ระบบจัดการขยะดังกล่าวนั้นมีข้อจ ากัดค่อนข้างมากและล้าสมัย มีประสิทธิภาพในการจัดการ

ขยะที่ต่ า และใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก หากเทียบกับการจัดการขยะด้วยวิธีอื่น อย่างไรก็ตาม การจัดการขยะด้วยวิธีการ

ดังกล่าวยังได้รับความนิยมเนื่องจากมีต้นทุนการก่อสร้างที่ค่อนข้างต่ า และไม่มีความซับซ้อนเชิงวิศวกรรม อย่างไรก็ดี 

เนื่องจากในอดีตบริษัทฯ ยังไม่มีความเช่ียวชาญถึงการจัดการขยะมากนัก จึงเป็นข้อจ ากัดในการรับงานโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและโอกาสการชนะการประมูลโครงการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ดังนั้น การซื้อและรับโอน

กิจการทั้งหมดของ SUTGH ที่ถือหุ้นร้อยละ 66.00 ใน SUTG นั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประมูลงานทางด้านการ

จัดการขยะและเพิ่มประโยชน์จากผลพลอยได้จากการจัดการขยะ เช่น เช้ือเพลิง RDF เป็นต้น และสามารถน าผลก าไร

ของ SUTG เข้ามาช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

ภายหลังจากเงื่อนไขในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ส าเร็จ 

รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ 

SUTGH อันประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพัน

ต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ท่ี SUTGH มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการสินทรัพย ์

ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นท้ังหมดใน SUTG ที่ SUTGH ถืออยู่ จ านวน 

132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว

ทั้งหมดของ SUTG 

รายการหนี้สิน 

ไม่มีหนี้สิน ณ วันโอนกิจการ  

เมื่อการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และ SUTGH ตามเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการรับโอน

กิจการทั้งหมด (EBT) เสร็จสิ้นแล้ว SUTGH จะด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า เริ่มต้นการช าระบัญชีและด าเนินการแจกจ่ายสินทรัพย์คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของผูถ้ือหุ้นแต่ละราย และเป็นจ านวนที่หลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือจ านวนเงินอ่ืนใดที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้น

จากการเลิกบริษัท และด าเนินการช าระบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

2.6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ SUTGH  

 

ตารางข้อมูลท่ัวไปของ SUTGH 

ชื่อบริษัท บริษัท เอสยูทีจ ีโฮลดิ้ง จ ากัด (“SUTGH”) 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ให้บริการเชิงวิศวกรรมและ
รับเหมาก่อสร้าง 

ทุนจดทะเบียน  13,200,000 บาท 
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วันที่จดทะเบียน คาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2561 
 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที่จัดต้ัง 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการ 

 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ีจัดต้ัง 

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา 119,000 90.15 

2 นายอินธิเดชน์ พลอินทร ์ 12,999 9.84 

3 นางสาวนิตยา ภูตวิัตร 1 0.01 

 รวม 132,000 100.00 

หมายเหตุ:     นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และนายอินธิเดชน์ พลอินทร์ มีลักษณะความสัมพันธ์ หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการร่วมกับบุคคลอื่น  

(Acting in Concert) และมีเจตนาที่จะใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการของ SUTGH ไปในทิศทางเดียวกัน  

 เพื่อควบคุมกิจการของ SUTGH ร่วมกัน (Concert Party) 

ประวัติของผู้ถือหุ้นของ SUTGH โดยสังเขปมดีังนี ้

(1) นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา 

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทของ SUTG และถือหุ้นใน SUTG ก่อน
การจัดตั้ง SUTGH รวมร้อยละ 59.5 ก่อนที่จะจัดตั้ง SUTG นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยด้านการจัดการขยะและเช้ือเพลิงชีวมวลมากว่า 6 ปี และเป็น
ผู้ช านาญการในการติดตั้งแต่รับเหมาก่อสร้างเชิงเครื่องกลและระบบเป็นอย่างดี 

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ 

นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ (มีความสัมพันธ์เป็นพี่เขยของนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา) จบการศึกษาปริญญาตรีด้าน
นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยนายอินธิเดชน์ พลอินทร์ ได้เคยร่วมงานกับนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ
ถือหุ้นใน SUTG ก่อนการจัดตั้ง SUTGH รวมร้อยละ 6.5 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ ยังประกอบธุรกิจใน
ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับโรงแรมด้วย 

(3) นางสาวนิตยา ภูติวัตร 

นางสาวนิตยา ภูติวัตร (มีความสัมพันธ์เป็นภริยาของนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา) จบการศึกษาปริญญาตรีด้านพยาบาล
ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกรียติ และภายหลังจากจบการศึกษาได้ร่วมงานกับเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ โดยปัจจุบัน นางสาวนิตยา ภูติวัตร ท างานด้านโบรคเกอร์ประกันภัยภายใต้ บริษัท นานา บริการ จ ากัด 
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ข้อมูลสินทรัพย์ 

SUTGH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
การให้บริการในลักษณะของผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา และ การให้ค าปรึกษาโครงการเชิงวิศวกรรม 
โดยคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 เมษายน 2561  

2.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ SUTG  

SUTG เป็นบริษัทท่ี SUTGH ถือหุ้นอยู่ จ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และเรียกช าระแล้วท้ังหมดของ SUTG มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางข้อมูลท่ัวไปของ SUTG 

ชื่อบริษัท บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับให้บริการเชิงวิศวกรรม การรับเหมาก่อสร้าง การบ ารุงรักษา และ 
การให้ค าปรึกษาด้านโครงการจัดการขยะ 

ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 128/200 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้นที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน 0305557004561 

วันจดทะเบียนบริษัท 30 ตุลาคม 2557 

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที่ 3 เมษายน 2561 
 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการ 

2 นายธนภัทร บวัลอย กรรมการ 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 3 เมษายน 2561 
 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา 119,000 59.49 

2 นายธนภัทร บวัลอย 68,000 34.00 

3 นายอินธิเดชน์ พลอินทร ์ 12,999 6.50 

4 นางสาวนิตยา ภูตวิัตร 1 0.01 

 รวม 200,000 100.00 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 

23 | หน้า 

 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันโอนกิจการทั้งหมด 
 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท เอสยูทีจ ีโฮลดิ้ง จ ากัด 132,000 66.00 

2 นายธนภัทร บวัลอย 68,000 34.00 

3 นางสาวนิตยา ภูตวิัตร 1 0.01 

 รวม 200,0001 100.00 

ข้อมูลสินทรัพย์ 

SUTG ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผู้รับเหมาด าเนินการและบ ารุงรักษา และ

การให้ค าปรึกษาโครงการจัดการขยะเชิงวิศวกรรม 

ข้อมูลทางการเงิน 

▪ งบก าไรขาดทุนรวม 

ตารางงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ SUTG ปี 2559 - 2560 

  ปี 2559 ปี 2560  

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 278.84 100.00% 328.22 100.00% 

ต้นทุนขาย  (217.41) (77.97%) (210.66)  (64.18%) 

ก าไรขั้นต้น  61.43  22.03% 117.57 35.82% 

รายได้อื่น  0.03  0.01% 0.24 0.07% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (7.04) (2.53%) (12.55) (3.82%) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 
และภาษีเงินได้ 

54.42 19.52% 105.26 32.07% 

ต้นทุนทางการเงิน - - (0.06) (0.02%) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 54.42 19.52% 105.20 32.05% 

ภาษีเงินได้ (11.07) (3.97%) (21.14) (6.44%) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 43.35 15.55% 84.06 25.61% 

หมายเหตุ :  ข้อมูลทางการเงินของ SUTG แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดท า
ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ในวันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับสอบทานโดย นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 
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▪ งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ตารางงบแสดงฐานะการเงินของ SUTG ปี 2559 – 2560 

 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     9.82  8.46%   23.96  12.24% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้ง    -    -   23.00  11.75% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น     0.81  0.70%    -    - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น     5.00  4.31%   82.22  42.01% 

รายได้ค้างรับ – มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง    -    -     0.03  0.02% 

ต้นทุนงานระหว่างก่อสรา้ง    -    -    -    - 

สินค้าคงเหลือ   30.96  26.68%    -    - 

เงินมัดจ าค่าสินค้า   13.04  11.24%    -    - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น     1.43  1.24%     1.41  0.69% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน   61.07  52.62%      130.57  66.71% 

เงินประกันผลงาน     3.00  2.58%     3.00  1.53% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    51.63  44.49%   60.42  30.87% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     0.35  0.30%     1.11  0.57% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    -    -     0.07  0.03% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - -     0.57  0.29% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   54.98  47.38%   65.17  33.29% 

รวมสินทรัพย ์      116.05  100.00%      195.79  100.00% 

 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สิน     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     7.60  6.55%   16.78  8.57% 

หนี้สินทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี    -    -     1.86  0.95% 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า   19.44  16.76%    -    - 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย   10.37  8.94%     7.94  4.06% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น     0.21  0.18%     5.27  2.69% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   37.63  32.43%   31.85  16.27% 

เงินประกันผลงานผู้รับเหมา     1.04  0.90%     0.26  0.13% 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน    -    -     1.86  0.95% 
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 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์     

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    -    -     0.34  0.17% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     1.04  0.90%     2.45  1.25% 

หนี้สินรวม   38.67  33.32%   34.30  17.52% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนจดทะเบียนที่ออกช าระแล้ว   20.00  17.23%   20.00    20.00  

ก าไรสะสม     

จัดสรรแล้ว  
- ส ารองตามกฎหมาย    -    -    -    - 

ยังไม่ได้จัดสรร   57.37  49.44%      141.62  72.26% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   77.37  66.68%      161.62  82.48% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      116.05  100.00%      195.79  100.00% 
หมายเหตุ :  ข้อมูลทางการเงินของ SUTG แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดท า

ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ในวันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับสอบทานโดย นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 

▪ อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราส่วนส าคญัทางการเงิน 

อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.62 4.10 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.42 4.06 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 6.55  91.43 

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 51.99  0.00 

ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 12.77 29.07 

วงจรเงินสด (วัน) 45.77 62.36 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร   

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 22.03% 35.82% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 19.52% 32.07% 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 15.55% 25.61% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 56.03% 52.07% 

อัตราส่วนภาระหน้ีสิน   

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 0.02 
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อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) หาค่าไม่ได้ 1,823.49 

ที่มา:     ค านวณจากงบการเงินรวมของ SUTG ปี 2559 - 2560 

แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นก่อนธุรกรรมรับโอนกิจการท้ังหมด 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นหลังธุรกรรมรับโอนกิจการท้ังหมด

 

หมายเหตุ:     1/ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) กลุ่มนายกิตติ ชีวะเกตุ (2) กลุ่มนาย สลิบ สูงสว่าง  

    (3) นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ (4) นายสมประสงค์ ปัญจลักษณ์ (5) นายประสงค์ ปัญจลักษณ์ (6) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 

2/ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดนายธนภัทร บัวลอย นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ บริษัทฯ จะร่วมลงนามในข้อตกลงการ  

บริหารธุรกิจร่วมกัน ตามแนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในหัวข้อ 2.13 

 

2.7 มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยการรับโอนหุ้นทั้งหมดใน 

SUTG ที่ SUTGH จะถือ ณ วันโอนกิจการ จ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่

ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดให้แก่ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท เพื่อ

ตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดยค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

195,000,000 หุ้น ที่ราคา 1 บาทต่อหุ้น และหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000 หน่วย ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่ง

เป็นมูลค่าตามที่ก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และสัญญาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 
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(1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195 ,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

จัดสรรให้แก่ SUTGH ในราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 25.93 ซึ่ง

เป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใน

ราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่

ของบริษัทฯ จ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทฯ จะ

พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ ากว่าราคาตลาด 

2.8 มูลค่าสิ่งตอบแทน และวิธีการช าระ 

เมื่อเง่ือนไขการเข้าท าธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ส าเร็จครบถ้วน บริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท เพื่อตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้แก่บริษัทฯ โดย 

(1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และเป็นการเสนอขายแบบที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน โดยจัดสรรให้แก่ SUTGH ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็น
มูลค่า 195,000,000 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 25.93 ซึ่งเป็นราคา
ที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนั้น 
การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ในราคา
ที่ต่ ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และ  

(2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดยีว
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และเป็นการเสนอขายแบบท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการก าหนด
ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้
ชัดเจน โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท ซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 90.00 ของราคาตลาด  

ในส่วนท่ีเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ SUTGH ในราคา
หุ้นละ 1 บาท นั้น เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
72/2558 เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 25.93 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของราคาตลาด จึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากน้ี แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขาย



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 

28 | หน้า 

 

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่
ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ด้วย 

ทั้งนี้ ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ 
คือ ระหว่างวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 โดยมีราคาเท่ากับ 1.35 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com)  

นอกจากน้ี เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ห้ามผู้ถือหุ้นของ SUTGH ซึ่งได้รับหุ้นดังกล่าวไปภายหลังจากการเลิกบริษัทและ
ช าระบัญชีของ SUTGH เสร็จสมบูรณ์ ขายหุ้นดังกล่าวภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หลักทรัพย์เริ่มท า
การซื้อขายใน ตลท. (ระยะเวลาห้ามขายหุ้น: Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หลักทรัพย์ท าการซื้อขายใน ตลท. 
ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH หรือผู้ถือหุ้นของ SUTGH (แล้วแต่กรณี) จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่ง
ห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรอืหุน้
บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชี
ของ SUTGH ตรงกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเลกิบริษัท ผู้ช าระบัญชีของ SUTGH 
จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้
การช าระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ตามระยะเวลาห้ามขาย
หุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SUTGH ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยก าหนด
ราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

ในส่วนที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (2) โดยเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 
1,000 บาทต่อหน่วยนั้น เป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการก าหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ชัดเจน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาทซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด 
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โดยราคาตลาดค านณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 
2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น 

อย่างไรก็ดีหากภายหลังครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือ
บุคคลอื่นใดก็ตามใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดของ
หุน้ของ 

บริษัทฯ ก่อนวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท้ังหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
เริ่มท าการซื้อขายในตลท. (ระยะเวลาห้ามขายหุ้น: SilentPeriod) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบรษิทัฯ 
ดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลท. ครบก าหนดระยะเวลา 6เดือน ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาค ขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ.2558 ลงวันที่11 พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายค านวณจากราคาเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยอัตราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึ้นอยู่กับการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH จะต้องจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชี
ของ SUTGH ตรงกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเลกิบริษัท ผู้ช าระบัญชีของ SUTGH 
จึงต้องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของSUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH 
ถืออยู่เพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) 
จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งตนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตาม
ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (SilentPeriod) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่ม และหุ้น
กู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ หุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏตามสรุป
สาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
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2.9 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

2.9.1 มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา 

การก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น บริษัทฯ พิจารณาจากการเปรียบเทียบมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก SUTGH ซึ่งบริษัทฯ ร่วม
พิจารณาประเมินกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก SUTGH 
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่จะไม่มีหนี้สินใดๆ และมีเพียงเงิน
ลงทุนใน SUTG ที่สัดส่วนร้อยละ 66.00 ณ วันโอนกิจการ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของ SUTGH นั้นสามารถประเมินได้
จากมูลค่ายุติธรรมของ SUTG ที่สัดส่วนร้อยละ 66.00 โดยราคายุติธรรมของ SUTGH ที่ประเมินมีมูลค่าเป็นจ านวน
เท่ากับ 460,000,000 บาท ซึ่งประเมินตามสัดส่วนการถือหุ้นท้ังหมดใน SUTG ของ SUTGH ที่สัดส่วนร้อยละ 66.00 
ทั้งนี้ อ้างอิงวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และวิธีเทียบ
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Multiple-Based)  

มูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ SUTGH 
ถืออยู่ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG ซึ่งบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ SUTGH และจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 
265,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 265,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 
บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท โดยจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
ได้มาจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SUTGH และสัดส่วนการจัดสรรระหว่างการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ SUTGH 

การประเมินมูลค่าดงักล่าวนั้น พิจารณาจากโครงการที่ SUTG พึงจะได้จากบัญชีนวัตกรรม (Potential Backlog) โดย
ใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยการประมาณการ
ของวิธีคิดลดกระแสเงินสดนั้นสมมุติฐานพอสังเขปสามารถสรุปได้ดังนี้ 

การเริ่มรับรู้รายได้พิจารณาจากโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โดยรายได้ที่น ามาใช้ในการคิดลด
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

ตารางรายละอียดรายได้ของ SUTG ทีน่ ามาใช้ในการคิดลด 

ประเภทโครงการ คู่สัญญา 
มูลค่าโครงการตาม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

โอกาสที่คาดว่าบริษัท
จะได้รับคัดเลือก1/ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาที่คาดวา่จะ
เริ่มรับรู้รายได ้

โครงการที่ใช้เทคโนโลยีของ SUTG ที่ปราภฎอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2/ 
 โครงการที่ SUTG คาดว่าจะไดเ้ข้าท าสัญญาในระยะเวลาอันใกล้โดยพิจารณาจากความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างระบบจัดการขยะเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF (Refuse-Derived 
Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์ 
จ านวน 7 โครงการ 

5 เทศบาล 
2 อบต. 

1,057 100 
2561-2562 
ภายใน 2 ป ี
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หมายเหตุ :    1/ โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินจากมุมมองของผู้บริหารของ SUTG และ บริษัท 

                  2/ เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13 (4) ส านักงบประมาณ 

                  3/ ฐานข้อมูลของ SUTG 

สมมติฐานในการประเมินมูลค่าดังกล่าวนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ พิจารณาโอกาสของการรับคัดเลือกโดย
การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวนั้นจะเลือกจัดซื้อ
จัดจ้างกับพัสดุที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอันดับแรก ซึ่้งสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรมนั้นเป็นพัสดุที่
ภาครัฐต้องการส่งเสริม ดังนั้น SUTG มีโอกาสได้รับเลือกให้ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้ SUTG มีความเสี่ยงเรื่องการ
เข้าท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ  

-การคิดค านวนการประเมินมูลค่าตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นั้น ใช้ระยะเวลาคิดค านวน
ทั้งหมด 7 ปี  

-ความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นในช่วงร้อยละ 27.5-25.0 (เปรียบเทียบอัตราท าก าไรขั้นต้นของ SUTG ในอดีต
เฉลี่ยที่ร้อยละ 28.5) ตลอดอายุการท าประมาณการกระแสเงินสด 

-การประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายและต้นทุนการบริหารงานแบ่งส่วนของต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผัน
แปร โดยต้นทุนผันแปรจะเป็นไปตามงานท่ีได้รับและต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อป ี

-การประมาณการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทร้อยละ 5.00 ของทุกๆมูลค่างานที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเงินทุน
ดังกล่าวจะน าใช้ในลักษณะของการน าเงินสดเพื่อค้ าประกันผลงานเมื่อตอนเข้าท าสัญญา และ เพื่อน าไปใช้จ้าง Sub-
Contractor ต่อไป 

-การคิดลดโดยใช้อัตราคิดลด (WACC) ที่ร้อยละ 10.38 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้ 
อัตราผลตอบแทนตลาดย้อนหลังที่ร้อยละ 11.75 และใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีท่ีร้อยละ 2.37  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาต่อก า ไรสุทธิ (“P/E”) 
และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทท่ีท าธุรกิจคล้ายคลึงกัน (“P/BV”) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 โครงการที่ SUTG จะได้เข้าท าสญัญาในระยะเวลาอันใกล้แต่อาจจะมีโอกาสความคลาดเคลื่อน และ/หรือ ลา่ชา้โดยพิจารณาจากความ
พร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างระบบจัดการขยะเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF (Refuse-Derived 
Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์ 
จ านวน 10 โครงการ 

8 เทศบาล 
2 อบต. 

1,244 75 
2561-2563 
ภายใน 3 ป ี

 โครงการที่ใช้เทคโนโลยีของ SUTG และมีแนวโน้มที่จะปราภฎอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2562 3/ 
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างระบบจัดการขยะเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF (Refuse-Derived 
Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์  จ านวนทั้ งสิ้น 15 
โครงการ 

12 เทศบาล 
3 อบต. 

1,180  50 
2562-2566 

 ภายใน 3-4 ป ี
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ตารางค่าเฉลีย่ของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่ท าธุรกิจคล้ายคลึงกัน 

บริษัท 
 P/E  

(เท่า) 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  50.1 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  39.9 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  29.1 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  22.2 

บริษัท ซีฟโก ้จ ากัด (มหาชน)  19.8 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  19.0 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  15.8 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  15.0 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน)  11.3 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  8.2 

บริษัท พรีบิลท์ จ ากัด (มหาชน)  6.7 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด (มหาชน)  1.7 

ค่าเฉลี่ย  13.3 

เกณฑ์ในการพิจารณาธุรกิจที่คล้ายคลึงกันนั้นพิจารณาโดยใช้บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็น
หลัก ทั้งนี้ การเลือกมาซึ่งบริษัทที่น ามาคิดค านวนค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นั้นได้ท าการน าเอาบริษัทที่มีค่าอัตราสว่น
ราคาต่อก าไรสุทธิสูงกว่า 29 เท่าออกจากการค านวนค่าเฉลี่ย เนื่องด้วยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิของบริษัท
ดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็นค่านอกเกณฑ์ (Outlier) โดยก าไรต่อหุ้นของ SUTG ในปี 2560 เท่ากับ 420.30 บาท ต่อ
หุ้น หากเทียบเคียง ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิของอุตสาหกรรมที่ 13.3 เท่า จะได้มูลค่ายุติธรรมของ SUTG 
ที่ 5,590 บาทต่อหุ้น หรือ คิดมูลค่ากิจการทั้งหมดที่ 1,118 ล้านบาท  

โดยราคายุติธรรมหากใช้ทั้งสองวิธีข้างต้นจะท าให้ได้มูลค่าของ SUTG อยู่ในช่วงระหว่าง 700 -1,118 ล้านบาท ด้วย
วิธี การคิดลดกระแสเงินสด และ ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิตามล าดับ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาสมมติฐานดังกล่าวร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าราคาดังกล่าว
นั้นเหมาะสมหากเทียบเคียงกับค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม โดยใช้อัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรสทุธิ และ การคิดลดกระแสเงิน
สด โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งค านวณมูลค่าของ SUTG ได้เท่ากับ 700 ล้านบาท ดังนั้น 
สัดส่วนการถือหุ้นของ SUTGH ใน SUTG ที่ร้อยละ 66.00 จึงเทียบเท่ากับมูลค่าสิ่งตอบแทนจ านวน 460,000,000 
บาท ซึ่งบริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ SUTGH เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 460,000,000 บาท ซึ่งวิธีดังกล่าวเหมาะสมที่จะน ามาใช้และสะท้อนถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของโครงการต่าง ๆ 
ในอนาคตและสิทธิในบัญชีนวัตกรรมของ SUTG อนึ่ง ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ SUTG จะใช้เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนใน SUTG และ/หรือ หาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใน
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ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ส าหรับการรับประกันโครงการ (Bank Guarantee) หรือ เงินกู้ในลักษณะของเงิน
กู้ยืมโครงการ (Project Finance) ส าหรับโครงการของ SUTG 

2.9.2 มูลค่าสิ่งตอบแทน 

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ SUTGH ใน
ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 195,000,000 บาท เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุในสัญญาโอน
กิจการทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอขายที่ 1 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม เนื่องจาก
ราคาดังกล่าวเป็นราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดการประเมินมูลค่าของ SUTG ดังนี ้

ตารางค่าเฉลีย่ของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่ท าธุรกิจคล้ายคลึงกัน 

บริษัท  P/BV (เท่า) 

บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน)  7.2 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  5.3 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  4.9 

บริษัท ซีฟโก ้จ ากัด (มหาชน)  4.6 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด(มหาชน)  3.1 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  3.0 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด (มหาชน)  2.1 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  1.9 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  1.8 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  1.7 

บริษัท พรีบิลท์ จ ากัด (มหาชน)  1.7 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  1.5 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  1.5 

บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน)  1.2 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  1.1 

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากัด (มหาชน)  1.0 

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)  0.9 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน)  0.7 

บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน)  0.6 

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน)  0.5 

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน)  0.5 
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บริษัท  P/BV (เท่า) 

ค่าเฉลี่ย  2.2 

 

ตารางสรุปมูลค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

วิธีประเมินมูลคา่ มูลค่าทางบัญช ี
มูลค่าทางบัญชี
ปรับปรุงแลว้ 

เปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคา
ปิดต่อส่วนของผู้

ถือหุ้น 

เปรียบเทียบ
ราคาตลาด 

เปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคา
ปิดต่อก าไรสทุธ ิ

คิดลดกระแสเงิน
สด 

มูลค่ายุติธรรม 

(บาทต่อหุ้น) 
0.33 0.47 0.75 1.30 

บริษัทฯ มีผล
ด าเนินงาน
ขาดทุน 

0.77 

ความเหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ นั้นมีความเหมาะสมในช่วง 0.33 
- 0.77 บาท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ร่วมพิจารณา
ประเมินกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยใช้วิธีมูลค่าทางบัญชี มูลค่าปรับปรุงทางบัญชี เปรียบเทียบอัตราส่วน
ราคาปิดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสม ทั้งนี้ วิธีราคาปิดต่อก าไรสุทธิ และ ราคา
ตลาดเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเนื่องจาก บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน และ ราคาตลาดไม่สะท้อนราคายุติธรรมของ
บริษัทฯ เนื่องจาก ราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทฯไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ 
โดยเกณฑ์การพิจารณาบริษัทฯท่ีท าธุรกิจคล้ายคลึงกันนั้นพิจารณาจากบริษัทที่ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ส่วนการคิด
ค านวนค่าเฉลี่ยจะพิจารณาการน าเอาอัตราส่วนราคาปิดต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนอกเกณฑ์ ที่สูงกว่า 5 เท่าออกจากการ
คิดค านวน เนื่องด้วยมีค่าที่สูงกว่ากลุ่มค่อนข้างมาก ดังนั้น หากพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาปิดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ 2.2 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทที่ 0.34 บาทต่อ
หุ้นทั้งนี้ วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นั้นจะได้มูลค่าสูงสุดที่ 
0.77 บาทต่อหุ้น ราคาดังกล่าวพิจารณาจากงบประมาณภาครัฐในส่วนงานของบริษัทฯ มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับการรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้ความช านาญการของวิศวกรในการประเมินต้นทุนเป็นหลัก รวมถึง
งานต่าง ๆ มีความผันผวนค่อนข้างมากเมื่อเริ่มท างาน การคาดคะเนโอกาสความส าเร็จในการประมูลงานนั้นก็มีความ
ซับซ้อน ดังนั้น วิธีประเมิณมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่าทางบัญชี มูลค่าปรับปรุงทางบัญชี และเปรียบเทียบอัตราส่วนราคา
ปิดต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงน่าจะสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ  ได้ดีกว่า ทั้งนี้ แม้ว่าราคา 1 บาทต่อหุ้นนั้นเป็น
ราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมของบริษัทฯ ซึ่งที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ และที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) หากเสนอขายด้วยราคายุติ ธรรมดั งกล่ าว จะท า ให้ เกิดส่ วนลดมูลค่ าหุ้ นที่ ต่ า กว่ ามูลค่ าที่ ตราไว้   
ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท  

(2) หากพิจารณาถึงศักยภาพภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และความเป็นไปได้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานแล้วนั้น ราคาเสนอขายที่ 1 บาท ดังกล่าว มี Premium สูงกว่าราคายุติธรรมที่ 
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0.23 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นมูลค่าที่เหมาะสมในการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการของบริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอขายท่ีมีความสมเหตุสมผลที่สุดเมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ
เป็นราคาที่ตกลงกับผู้ถือหุ้นของ SUTGH ได้ส าเร็จ 

โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทบนวิธีการคิดค านวนมูลค่าแยกธุรกิจหรือ Sum-of-the-Parts มี
สมมติฐานพอสังเขปดังนี้ 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) 

- ประมาณให้บริษัทฯ เข้าประมูลและชนะการประกวดราคาในงานรับเหมาก่อสร้างรวม 600 .00 – 800.00 
ล้านบาทต่อปี โดยเป็นงานในภาคส่วนที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญประกอบด้วยงานรับเหมาก่อสร้าง
ทางด้านน้ าประปา และ บ าบัดน้ าเสีย กับหน่วยงานราชการและให้ความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นอยู่ท่ี
ร้อยละ 5.00 – 8.00 (หากพิจารณาอัตราท าก าไรขั้นต้นในอดีตที่ร้อยละ -2.00)  

- ใช้ระยะเวลาในการคิดลดกระแสเงินสดรวม 10 ปี โดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 10.38 โดยใช้ Capital Asset 
Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้ อัตราผลตอบแทนตลาดย้อนหลังที่ร้อยละ 11.75 และใช้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ร้อยละ 2.37 

- ทั้งนี้บริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ในด้านค่าใช้จ่ายพนักงานที่ค่อนข้างสูง โดยให้การเติบโตดังกล่าวอ้างอิงจากอัตรา
เงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.00 

- ไม่มีการก าหนดให้บริษัทฯ ต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของการซื้อสินทรัพย์ถาวร 

 ธุรกิจการลงทุน (Build Operate Transfer) 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการผลิตน้ าประปาที่อ าเภอเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการบ าบัดน้ าเสียที่
นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ โดยสรุปสมมติฐานได้ดังนี้ 

โครงการผลิตน้ าประปา 

- โครงการดังกล่าวมีก าลังการผลิตการผลิตรวม 6,500 ลบ.เมตรต่อวัน และสามารถเริ่มเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2561 ทั้งนี้รายได้ของโครงการขึ้นกับประเภทและอัตราการใช้น้ าต่อโรงงานหรือ
ประชากรในพ้ืนท่ี 

- ประมาณการโรงงานสามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพและผู้คนหันมาใช้ได้เต็มก าลังภายในระยะเวลา 3 ปี 
ซึ่งที่มาดังกล่าวมาจากการตรวจสอบความต้องการใช้น้ าในเขตดังกล่าว และมีอัตราการสูญเสียน้ าที่ร้อยละ 
20.00 ก่อนถึงผู้บริโภค ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ าประปาท่ีร้อยละ 3.00 ต่อป ี
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- โครงการใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 10.03 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้ อัตรา
ผลตอบแทนตลาดย้อนหลังที่ร้อยละ 11.75 และใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี  ที่ร้อยละ 
2.37 

โครงการโรงงานบ าบัดน้ าเสียที่นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ หรือ Central Waste Water Treatment Plant, 
Mandalay, Myanmar  

- โครงการดังกล่าวมีก าลังการผลิตการผลิตรวม 2,200 ลบ.เมตรต่อวัน และสามารถเริ่มเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2562 ทั้งนี้รายได้ของโครงการขึ้นกับอัตราค่า คุณภาพน้ า ที่โครงการสามารถ
บ าบัดได้โดยจะมีการวัดคุณภาพก่อนท่ีจะปล่อยไปยังแหล่งน้ าธรรมชาติต่อไป 

- ก าหนดให้โรงงานสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ในช่วงร้อยละ 50.00 – 75.00 ของก าลังการผลิตทั้งนี้ จะมีการ
เพิ่มขึ้นของราคาค่าบ าบัดน้ าเสียตามที่ระบุไว้ในสัญญา  

- โครงการใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 12.98 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM) โดยใช้ อัตรา
ผลตอบแทนตลาดย้อนหลังที่ร้อยละ 11.75 และใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ร้อยละ 
2.37 ขณะเดียวกันได้เปรียบเทียบบริษัทที่ท าธุรกิจใกล้เคียงกันกับโครงการ 

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด มี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก าหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 
วงเงิน 265,000,000 บาท 
ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
จ านวนหนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 265,000 หน่วย 
อาย ุ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อัตราดอกเบี้ยและการช าระ
ดอกเบี้ย 

ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ จ านวนดอกเบี้ยช าระจะเป็นทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง ถ้าต าแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองขึ้นหนึ่งต าแหน่ง 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (โดยเศษของหุ้นตั้งแต่หลักหน่วยให้ปัดขึ้น) 
ราคาแปลงสภาพ 1.43 บาท 

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ทั้งนี้ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และ
บวกส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เหมาะสมจากราคาตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ การเสนอขายและก าหนดราคาแปลงสภาพนั้นเป็น
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หัวข้อ รายละเอียด 
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อใช้เป็นสิ่งตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการ
จัดสรรหลักทรัพย์ ซ่ึงแตกต่างจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุน
รายย่อยเพื่อระดมทุนในกรณีทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการก าหนดราคา ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ
เรื่องดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากราคาที่เปลื่ยนแปลงไปภายหลังการเปิดเผยแผนการเข้าท าธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้น 2 ปี 
หลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันท าการที่ 15 ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ 

185,314,690 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน)  

ข้อจ ากัดในการแปลงสภาพ ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซ่ึง
ได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในส้ินวันท าการก่อนหน้าวันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว 
หารด้วยทุนช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ 
จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระ
แล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) 
 

ทั้งนี้ สัดส่วนสูงสุดในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ข้างต้น ภายหลังการใช้สิทธิแปลง
สภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นายกิตติ ชีวะเกตุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นายสลิบ สูงสว่าง 50,013,103 6.37 5.15 
5 นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นายปรินทร์ พัฒนาภรณ ์ 4,544,897 0.58 0.47 
8 นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 96,397,963 37.76 30.55 
หมายเหตุ: 1/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วเท่ากับ 784,968,760 บาท (ภายหลังการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้น แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจ านวน) 
2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วเท่ากับ 970,283,450 บาท (ภายหลังการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจ านวน) 

วิธีการจัดสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ทั้งจ านวนและในคราวเดียวให้แก่ SUTGH ในการนี้ 
รายละเอียดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการช าระบัญชีของ 
SUTGH มีดังนี้ 
(1) นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 238,902 หน่วย  
(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 26,096 หน่วย 
(3) นางสาวนิตยา ภูติวัตร จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวน 2 หน่วย 
ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ SUTGH แต่ละรายนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม
เง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

เหตุการณ์ที่บริษัทฯ จะต้อง
ออกหุ้นใหม่เพือ่รองรับการ

ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
(2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
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เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

(3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า หรือมีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นใน
ราคาต่ า 
(4) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(5) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่าง SUTGH ผู้ถือหุ้น ของ SUTGH 
แล บริษัทฯ  
(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้น
กู้แปลงสภาพ 

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม ภายหลังจากวันที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรในราคาเท่ากับจ านวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ย
สะสมซ่ึงค านวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว  

แหล่งเงินทุนของบริษัทที่ใช้
ห า ก หุ้ น กู้ แ ป ล งสภ า พ ถึ ง
ระยะเวลาการไถ่ถอน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี  
1) หุ้นกู้แปลงสภาพถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในกรณีนี้คือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
1.1) ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจ านวนหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ซ่ึงได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH 
และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในส้ินวันท าการก่อนหน้าวันที่จะ
ใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารด้วยทุนช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังมีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) 

1.2) กรณีถูกบังคับแปลงสภาพ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ก่อนวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของหุ้นกู้แปลง
สภาพมีราคาสูงกว่า 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 บาท หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับ
ราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ข้างต้น) บริษัทฯ จะบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนการช าระเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา
แปลงสภาพ อนึ่ง การบังคับแปลงสภาพของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดในการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้มา
จ า ก ก า ร บั ง คั บ แ ป ล ง ส ภ า พ เ มื่ อ ร ว ม กั บ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง  SUTGH  
และ/หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในส้ินวันท าการก่อนหน้าวันที่จะ
บังคับแปลงสภาพในแต่ละคราว หารด้วยทุนช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังมีการบังคับ
แปลงสภาพในแต่ละคราว จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น
กู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) ทั้งนี้ ราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวัน แต่หากไม่มีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น
ของบริษัทฯ ในวันใดภายในช่วงระยะเวลา 15 วันท าการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีรายการซ้ือขายหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่น าราคาหุ้นของวันที่ไม่มีรายการซ้ือ
ขายดังกล่าวมารวมค านวณด้วย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพไม่สามารถแปลงสภาพได้เนื่องจากข้อจ ากัดในการแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ก าหนดไว้นั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่
บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้งนี้ การขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดการโอนของหุ้นกู้แปลง
สภาพซ่ึงจดทะเบียนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่เป็นการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะท าให้หุ้นกู้
แปลงสภาพของบริษัทฯ ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจ ากัดตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 

2) กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วย เท่ากับราคาหน้าตั๋วหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมกับดอกเบี้ยค้างจ่าย 
โดยแหล่งเงินทุนในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ คาดว่าการได้มาซ่ึงพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าท าธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ มี
แหล่งเงินทุนภายในเพียงพอส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว หรือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทุน
หมุนเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่าเงินกู้จาก
สถาบันการเงิน บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้จากสถาบันการเงิน โดย ณ ปัจจุบัน 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรร
หลักทรัพย์ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.05 เท่า ซ่ึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังกล่าวแสดงให้ว่าบริษัทฯ 
ยังมีสถานะทางการเงินที่อยู่ในระดับที่สามารถก่อหนี้ผูกพันแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ (ซ่ึงอัตราส่วน
ดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริษัทฯ ก่อหนี้ในสัดส่วนที่เท่ากับหนี้ผูกพันในหุ้นกู้แปลงสภาพ) ประกอบกับ
ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินระยะยาวกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนของ
ข้อจ ากัดในการแปลงสภาพใน
แต่ละกรณี 

 

 

ที่มาและความเหมาะสมของการก าหนดราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น 
บริษัทฯ ซึ่งมีหลักการในการค านวนดังต่อไปนี้ 

หากพิจารณาโดยอ้างถึงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ช่วงราคาหุ้นละ 0.33 - 0.77 บาท และราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ที่ราคาหุ้นล่ะ 1 บาท ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ราคาหุ้นละ 1.43 บาท คดิเป็น premium ประมาณ ร้อยละ 
85.71 และ ร้อยละ 43.00 จาก มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ 0.77 บาท และราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่ 1.00 บาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของผลตอบแทนในรูปของ
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หลักทรัพย์ต่อปี (Compound Annual Growth Rate (CAGR)) ที่ร้อยละ 22.93 และ ร้อยละ 12.66 ตามล าดับ 
ในช่วงอายุเวลาของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับ 3 ปี 

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของผลตอบแทนของ ตลท. ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง (2558 – 2560) อัตราการ
เติบโตของผลตอบแทนในรูปของหลักทรัพย์ต่อปี (Compound Annual Growth Rate (CAGR)) ที่ร้อยละ 10.84 
ประกอบกับพิจารณาต้นทุนทุนของบริษัท (Ke) ที่ร้อยละ 15 ดังนั้นราคาแปลงสภาพในระยะเวลา 3 ปีที่ราคา 1.43 
บาทจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลในการก าหนดราคาและอัตราแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ตารางการเติบโตของผลตอบแทนของ ตลท. ระหว่างปี 2557-2560 

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
อัตราเตบิโตต่อป ี

2560 1,753.71 13.66% 
2559 1,542.94 19.79% 
2558 1,288.02 -14.00% 

2557 1,497.67  
 ที่มา:     ตลท. 

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ดังนี ้

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเท่ากับ 1.43 บาทซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดค านวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลั กทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 
เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพ่ิม (Premium) จากราคาตลาดดังกล่าว 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 14 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 14 
มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 
= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + ((1.43 * 380,314,690) / (589,968,760 + 
195,000,000 + 380,314,690) 
= 1.29 

Price Dilution = (1.35 – 1.29) / 1.35 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 

41 | หน้า 

 

= 4.14% 

 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการแปลง
สภาพทั้งหมดจะมีจ านวนไม่เกิน 185,314,690 หุ้น ดังนั้น สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงไม่เกิน 
185,314,690 หุ้น หรือร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อพ้น 2 ปี หลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการแปลงสภาพจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของ
การแปลงสภาพหุ้นกู ้

Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม / 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ + จ านวนหุ้นที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 

โดยที ่

Control Dilution = (380,314,690) / (589,968,760 + 380,314,690) 
= 39.19% 

 

2.10 ผลกระทบจากการรวมธุรกิจผ่านธุรกรรมจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 36 เรื่อง 

การด้อยค่าของสินทรัพย์และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น การที่บริษัทฯ ("ผู้ซื้อ") รับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH 

ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของ SUTG ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยม 

(Goodwill) และบริษัทฯ มีภาระที่ต้องทดสอบการด้อยค่า (Impairment Test) ของค่าความนิยมทุกปี หากมูลค่า

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีผู้ซื้อโอนให้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ SUTGH (“ผู้ถูกซื้อ”) 

ในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งค านวณจากผลรวมของมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์ของ SUTGH จากผู้ถูกซื้อ โดยในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจด้วยวิธีการแลกหุ้นระหว่างผู้ซื้อ

ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับผู้ถูกซื้อ ผู้ซื้อต้องใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีผู้ซื้อโอนให้ในการ

ค านวณ ซึ่งในธุรกรรรมการรับโอนกิจกาจทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ คือ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลง

สภาพของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์สุทธิของ SUTGH อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากในหลายกรณีราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ซื้้้อในช่วงที่มีการตกลงแลกหุ้นกัน และในช่วง ณ วันที่มีการแลก

หุ้นกันจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการบันทึกบัญชีโดยก าหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้ เท่ากับ 

ราคาตลาด ณ วันที่มีการแลกหุ้น จะท าให้เกิดการบันทึกค่าความนิยมที่สูงขึ้นหากราคาตลาด ณ วันที่มีการแลกหุ้นสูง

กว่าราคาตลาดในช่วงที่มีการตกลงแลกหุ้นกัน ซึ่งตามแนวค าถาม-ค าตอบประเด็นทางบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจโดย

การแลกหุ้นโดยวิชาสภาชีพบัญชีไดอ้อกประกาศ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกลา่ว ผู้ซื้้้อจะต้อง

ทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้โดยจะต้องค านึงถึงมูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อ
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บวกด้วยผลผนึกจากการแลกหุ้น (Synergy) ระหว่างผู้ซื้้้อและผู้ถูกซื้อท่ีจะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจ และ ราคา

ตลาดของหุ้นของผู้ซื้้้อในช่วงที่มีการตกลงแลกหุ้นกันเพื่อประกอบการพิจารณามูลค่ายุติธรรม ท้ังนี้ ผู้ซื้ออาจใช้ผู้

ประเมินราคาอิสระเพื่อท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ดังกล่าว ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องการบันทึก

ทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ในหลายๆ กรณี จะพบว่าเกิดจากการที่ราคาตลาดของหุ้นของผู้ซื้อสูงข้ึน

มากภายหลังจากวันที่ท าการตกลงอัตราส่วนการแลกหุ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ถูกซื้้อ ซึ่งจะท าให้ค่าความนิยมที่รับรู้ในงบ

การเงินรวมของผู้ซื้อแสดงไว้สูงเกินกว่าผลผนึกจากการแลกหุ้น (Synergy) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อ ที่จะเกิดขึ้น

ภายหลังจากการรวมธุรกิจของผู้ถูกซื้อในจ านวนที่เป็นสาระส าคัญ โดยส่วนของค่าความนิยมที่แสดงไว้สูงกว่าผลผนึกท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเข้าควบคุมการบริหารงานอันน าไปสู่ผลผนึกที่จะ

เกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุรกิจ แต่เกิดขึ้นจากกลไกของการตอบสนองของตลาดทุนต่อข่าวการแลกหุ้นร ะหว่าง

กิจการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายจัดการของผู้ซื้อ (หรือผู้ถูกซื้อ) ตาม Basis of Conclusion (BC 317) ของ 

International Financial Reporting Standard (IFRS 3) ดังนั้น ผู้ซื้อจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะวัด

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้เพื่อขจัดหรือลดการบันทึกมูลค่าซึ่งเกินจากมูลค่ายุติธรรมอันเนื่องมาจากความ

ผิดพลาดในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนท่ีผู้ซื้อโอนให้ 

นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิดการรักษาระดับทุนที่ระบุไว้ในแม่บทการบัญชีย่อหน้า 105 ซึ่งให้ความส าคัญกับการจ าแนก

ความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและผลที่ได้รับจากการลงทุนซึ่งคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่า ส่วนของค่าความนิยมที่แสดงไว้สูงกว่าผลผนึกท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวม

ธุรกิจไม่เข้าข่ายผลตอบแทนจากการลงทุนและผลที่ได้รับจากการลงทุน หากอยู่ภายใต้สมมุติฐานว่า 

1.) มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ค านวณจากราคาตลาดที่ 1.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 

14 วันท าการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเพื่ออนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรร

หลักทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้จะมีค่าเท่ากับ 513.42 ล้านบาท1/ และ 

2.) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ SUTGH ณ วันโอนกิจการ มีมูลค่าเท่ากับ 460.0 ล้านบาท จะส่งผลให้มี 

ค่าความนิยมประมาณ 53.42 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ 1.35 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อ บุคคลในวงจ ากัด 195,000,000 หุ้น  และ มูลค่ายุติธรรมของหุ้น

สามัญที่ 1.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นท่ีรองรับต่อหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 185,314,690 หุ้น 

อย่างไรก็ตาม ในการบันทึกผลกระทบทางบัญชีดังกล่าว (หากมี) จะขึ้นอยู่กับการประเมิน 1) มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ

แทนที่ผู้ซื้อโอนให้ และ 2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ SUTGH โดยผู้ประเมินอิสระ รวมถึงความเห็นของผู้

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ท้ังนี้ ภายหลังการเข้าท าธุรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรั พย์ดังกล่าว 

บริษัทฯ จะต้องท าการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในรอบบัญชีที่เกิดค่าความนิยม และทุกปี

หลังจากนั้น โดยท าการทดสอบผ่านหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ปีละคร้้งและ

เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งช้ีหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเกิดการด้อยค่าโดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
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สินทรัพย์ซึ่งรวมค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์นั้น ค่าความนิยมที่เกิดการด้อยค่า

หลังจากวันที่รวมธุรกิจจะต้องรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การทดสอบการด้อยค่าประจ าปีของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนมาอาจท าได้ในช่วงใดของปีก็ได้แต่จะต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี 

อย่างไรก็ตาม หากค่าความนิยมที่ปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนสิ้นปีปัจจุบันนั้นด้วย 

2.11 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 

บาท และออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 265,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยจัดสรรให้แก่ SUTGH คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งสิ้น จ านวน 460,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้น

ทั้งหมดใน SUTG ที่ SUTGH จะถือ ณ วันโอนกิจการ จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเปน็

สัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมดของ SUTG 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และบริษัทฯ จ าเป็นต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพตามเง่ือนไขที่ก าหนด แหล่ง

เงินทุนในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าการ

ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจะเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้

แปลงสภาพดังกล่าว หรือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการไถ่

ถอนหุ้นกู้มากกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้จากสถาบันการเงิน โดย 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรร

หลักทรัพย์ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.05 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังกล่าวแสดงให้ว่าบริษัทฯ ยังมีสถานะ

ทางการเงินที่อยู่ในระดับที่สามารถก่อหนี้ผูกพันแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ (ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริษัทฯ 

ก่อหนี้ในสัดส่วนที่เท่ากับหนี้ผูกพันในหุ้นกู้แปลงสภาพ) ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินระยะยาวกับสถาบัน

การเงินแต่อย่างใด 

2.12 เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

โอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการเสร็จสมบูรณ์ โดย

ในเบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน โดยเง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญสามารถ

สรุปได้ดังต่อไปนี ้
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(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือ

การกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมทั้ง

อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่

บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ในวันที่ 10 

พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย และการ

เปลี่ยนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก 

SUTGH จากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามบริษัทฯ 2 ท่าน คือนาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง 

กรรมการสองท่านลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราส าคัญของบริษัทฯ เป็น 3 ท่าน นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัท

มานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง และ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก SUTGH ซึ่งกรรมการสอง

ในสามท่านลงนามร่วมกันพร้อมท้ังประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

 (5) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( Private 

Placement) 

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด

ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ 

SUTGH ตกลงร่วมกัน 

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

กรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของ



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 

45 | หน้า 

 

จ านวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอ านาจการลงนามผูกพัน SUTG จะต้องเป็นการลงนามร่วมกัน

กับกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเลิกบริษัท การ

แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

2.13 แนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ SUTG 

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ SUTG โดยการตั้ง SUTGH ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น 

(Holding Company) และการโอนกิจการของ SUTGH ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจ านวน ร้อยละ 66.00 ซึ่ง SUTGH จะถือ

อยู่ใน SUTG ให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของ SUTGH จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยภายหลังธุรกรรมการรับโอน

กิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ แต่ยังมีผู้ถือหุ้นของ SUTG อีกรายหนึ่ง คือ นายธนภัทร บัวลอย ท่ีถือหุ้นใน SUTG จ านวน 

ร้อยละ 34.00 น้ันท่ีมิได้เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการและจัดสรรหลักทรัพย์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี แม้ว่านายธนภัทร บัวลอย จะมิได้เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการและจัดสรรหลักทรัพย์กับบริษัทฯ แต่การ

ที่นายธนภัทร บัวลอย ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใน SUTG จ านวนถึงร้อยละ 34.00 นั้น ย่อมส่งผลให้ นายธนภัทร บัวลอย 

ได้รับประโยชน์จากการที่ SUTG จะเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ การสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจ

ร่วมกัน (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และ SUTG รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่สูงข้ึนของทั้งบริษัทฯ และ 

SUTG อีกทั้งสามารถพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากบุคลากรของบริษัทฯ ส าหรับงานของ SUTG ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้

เจรจากับนายธนภัทร บัวลอย เพื่อเข้าท าข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG เกี่ยวกับการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการไดม้าซึ่งหุ้นของ SUTG รวมถึงในการบริหารจัดการบริษัทฯ และ SUTG ใน

อนาคต กล่าวคือ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการได้มาซึ่งหุ้นของ SUTG 

รวมถึงในการบริหารจัดการบริษัทฯ และ SUTG ในอนาคต และเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) ของบริษัทฯ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และประกาศ กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึง

ได้มีข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG กับผู้ถือหุ้นของ SUTGH และผู้ถือหุ้นของ SUTG คือ นาย

ธนภัทร บัวลอย ท่ีถือหุ้นใน SUTG จ านวน ร้อยละ 34.00 ซึ่งจะมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวภายหลังธุรกรรมการ

รับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์แล้วเสร็จ โดยจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 ราย ตลอด

ระยะเวลาที่ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และจะมีผลบังคบั

ใช้ต่อผู้ถือหุ้นของ SUTG คือ นายธนภัทร บัวลอย ตลอดระยะเวลาที่นายธนภัทร บัวลอย ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ SUTG ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้น

ไป และเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวทันทีผ่านระบบการ

รับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในการนี้ รายละเอียดที่ส าคัญของข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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(1) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านนวัตกรรมของ SUTG ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่มีการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมหรือไม่ก็ตาม 

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะ
ด าเนินการโดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สัญญาตรง และบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
หรือไม่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงจะไม่กระท าการอันใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจของ SUTG 
เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ และ SUTG จะจัดตั้งหน่วยงานย่อยของตน
เพือ่ดูแลโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
 

(2) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของ SUTG ซึ่งงานดังกล่าวต้องพึ่งพาบุคลากรของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ SUTG ไม่สามารถเข้าร่วมประมูล หรือ ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้รับจ้างงานบริการ 
นั้น ๆ  

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะ
ด าเนินการโดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สัญญาตรง โดย SUTG จะจัดให้มีสัญญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่ 
บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ SUTG สามารถเข้าร่วมประมูลหรือเพิ่มโอกาสในการแข่งขันส าหรับโครงการนั้น ๆ 
ทั้งนี้การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดและการประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมในคล้ายคลึงกันในเวลานั้น ๆ รวมทั้งต้องมีข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เว้นแต่
จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าท ารายการในลักษณะดังกล่าวด้วย 
 

(3) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของบริษัทฯ ซึ่งงานดังกล่าวต้องพึ่งพาบุคลากรหรือ 
นวัตกรรมของ SUTG ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิในนวัตกรรมดังกล่าวได้ 

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะ
ด าเนินการโดยให้บริษัทฯ เข้าเป็นคู่สัญญาตรง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของ
นวัตกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับจัดให้มีสัญญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็น
ผู้ด าเนินงานส าหรับโครงการนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ รวมถึงที่ประชุม
คณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวที่ใกล้เคียงกันกับ
บริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดและการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมในคล้ายคลึงกันในเวลานั้น ๆ รวมทั้งต้องมี
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น ในการนี้ บริษัทฯ จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการในลักษณะดังกล่าวด้วย 
 

(4) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ 

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะ
ด าเนินการโดยให้บริษัทฯ เข้าเป็นคู่สัญญาตรง โดย SUTG จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
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หรือไม่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงจะไม่กระท าการอันใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  
เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น 
 

(5) การให้บริการเกี่ยวกับงานท่ีบริษัทฯ และ SUTG ตกลงที่จะให้บริการร่วมกัน 

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงท่ีจะให้การให้บริการในลักษณะดังกล่าวอยู่
ภายใต้การด าเนินการและควบคุมของบริษัทฯ แบบเด็ดขาด ทั้งในส่วนของการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินงานทั้งหมด โดยจะจัดสรรผลประโยชน์จะเกิดขึ้นตามสัดส่วนความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ 
SUTG ในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของ SUTG 
เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าท ารายการในลักษณะดังกล่าวด้วย 
 

(6) การบริหารงานภายใน SUTG 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีอ านาจควบคุมใน SUTG ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ แต่บริษัท
ฯ และ SUTG จะมีการใช้บุคลากรและสินทรัพย์แยกจากกัน อีกทั้ง บริษัทฯ และ SUTG บริหารงานภายใน
ของแต่ละบริษัทโดยยึดหลักของการก ากับกิจการที่ดีเพื่อลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มากท่ีสุด 
 

(7) การไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะการแข่งขัน 

ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ
บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) และ นายธนภัทร บัวลอย ซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 34.00 ของ SUTG ตกลงกับบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่
ซ้ าซ้อนและมีการแข่งขันระหว่างกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ ธุรกิจของ SUTG ทั้ง ในและต่างประเทศ อัน
อาจเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และ/หรือ SUTG ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับ
ผู้ประกอบการอื่น 
  

(8) การรักษาความลับและใช้ข้อมูลภายใน 

ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SUTGH และ
บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) และ นายธนภัทร บัวลอย ซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 34 ของ SUTG ตกลงกับบริษัทฯ ว่าจะเก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ และ SUTG ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของ SUTG ที่ตนได้รับทราบ และมิน า
ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ SUTG ตลอดจนข้อมูลความลับของผู้รับบริการหรือคู่ค้า
ของบริษัทฯ และ SUTG ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ SUTG ผู้รับบริการหรือคู่ค้า ก็ตาม ซึ่งข้อตกลงในส่วนนี้ให้มี
ผลบังคับใช้ต่อไปอีกภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงกันภายหลังจากที่นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา พ้นจากการ
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เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือหลังจากที่นายธนภัทร บัวลอย พ้นจาก
การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ SUTG  
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3. ความเห็นของท่ีปรึกษาเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการรับโอนกิจการทั้งหมดใน SUTGH 

3.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 

3.1.1 การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทฯ และ SUTG ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มลูกค้า
ภาครัฐเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านประเภทของโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ
เทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกัน โดยการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของทั้งสองบริษัท และแผนในการด าเนินธุรกิจของทั้ง
สองบริษัทแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบการด าเนินธุรกจิในปจัจุบันและแผนในการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ SUTG 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ
ติดต้ังเครื่องจักร 

 เน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ โดยมุ่งเน้นระบบผลิตน ้า ซ่ึง
ได้แก่ การผลิตน ้าประปา การผลิตน ้าบริสุทธิ์
ส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตน ้าจืด
จากน ้าทะเล และระบบผลิตน ้าแบบเคลื่อนย้าย 
ระบบบ าบัดน ้าเสีย ระบบบ าบัดน ้าเสียเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล ระบบก าจัดขยะ 
และการแปรรูปวัสดุ เหลือใช้ให้ เป็นพลังงาน
ทดแทน ซ่ึงการให้บริการเกี่ยวกับระบบน ้าถือเป็น
รายได้หลักของธุรกิจ 

 ในอดีตที่ผ่านมา ปี 2557 - 2560 บริษัทฯ มีรายได้
จากการรับเหมาก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 26.31 ของรายได้ทั้งหมด แต่
อย่างไรก็ตามในการด าเนินธุรกิจในอนาคต บริษัท
ฯ ยังไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยเป็นรูปธรรมในอนาคต 

 

 เน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการรับเหมา
ก่อสร้างระบบ SUT-MBT ได้รับการขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมซ่ึงเข้าข่ายเป็นพัสดุที่รัฐสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ 

 ในส่วนของกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน SUTG มีลูกค้า
เอกชนจ านวนหนึ่งในอดีต และมีแผนจะมุ่งเน้น
ก่อสร้างโครงการก าจัดขยะมูลฝอยให้เอกชน
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

 นอกเหลือจากโครงการรับเหมาก่อสร้างระบบ 
SUT-MBT แล้ว  ในอดีต SUTG ยังด า เนินการ
รับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ เช่น โครงการระบบบริหาร
จั ด ก า รพ ลั ง ง า น แ บบ  Solar Rooftop แ ละ
โครงการโรง Pyrolysis ที่มีก าลังก่ารผลิต 3,000 
ลิตร/วัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการที่
นอกเหนือจากการรับเหมาก่อสร้างระบบ SUT-
MBT ยังไม่มีโครงการที่เป็นรูปธรรมในอนาคต 

ธุรกิจด าเนินงานและ

บ ารุงรักษา 

 มีการด าเนินการในอดีต แต่ไม่ได้ด าเนินการใน
ปัจจุบันและไม่ได้มีแผนในการด าเนินการใน
อนาคต เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

 เน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ โดยในปัจจุบันด าเนินการ
ให้กับเทศบาลนครแม่สอด 

 

การเข้าท าธุรกรรมจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าของโครงการจัดการขยะ  โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐที่ เพิ่มสูงขึ้น 
รวมทั้งสามารถ น าความรู้ ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยีในการจัดการขยะ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรม 
บุคลากรและผู้บริหาร ของ SUTG มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ ได้อีกในอนาคต 

ในกรณีภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นใน SUTG เท่ากับร้อยละ 66.00 แล้วนั้น บริษัทฯ จะ
สามารถจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ SUTG ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้จัดท าโครงสร้างรายได้เสมือน
ของบริษัทฯ ในกรณีที่มี SUTG เป็นบริษัทย่อยย้อนหลัง 2 ปี ระหว่างปี 2559 – 2560 และประมาณการในอนาคต 5 
ปี ระหว่างปี 2561 – 2565 โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในหัวข้อที่ 3.5 และ 3.6 
อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 

50 | หน้า 

 

ตารางโครงสร้างรายได้เสมือนของ บริษัทฯ ในกรณีท่ีมี SUTG เป็นบริษัทย่อย ป ี2559 – 2565 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
รายได้ของบริษัทฯ 242.70 215.48 436.17 984.08 1,103.36 709.81 709.81 
ร้อยละ 56.87% 49.85% 53.44% 64.87% 67.11% 56.76% 56.96% 
รายได้ของ SUTG  
(สัดส่วนร้อยละ 66.00) 

184.05 216.79 380.08 532.99 540.76 540.76 536.44 

ร้อยละ 43.13% 50.15% 46.56% 35.13% 32.89% 43.24% 43.04% 
รายได้เสมือนของบริษัทฯ 426.76 432.27 816.25 1,517.07 1,644.12 1,250.57 1,246.25 
ร้อยละ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ที่มา :     การประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในหัวข้อที่ 3.5 และ 3.6 

 
อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวไม่ได้ค านึงถึงผลของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (Synergy) ใน
อนาคตจาก SUTG อันจะส่งผลให้โครงสร้างรายได้เสมือนของบริษัทฯ ในกรณีที่มี SUTG เป็นบริษัทย่อยเพิ่มสูงขึ้นได้
อีกในอนาคต 

3.1.2 การเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ SUTG 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ เนื่องด้วยประเทศไทยยังขาดการ
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพประกอบกับงานภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนต่อไปจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับขยะเช่นกัน 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คาดว่าการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

1) โอกาสในการเข้าประมูลและเพิ่มช่องทางการท าธุรกิจของบริษัทฯ ในการท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการผลิตและบ าบัดน้ าเป็น
หลัก และแม้ว่าในปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะที่สูงถึงร้อยละ 
26.31 แต่ในอนาคตนั้น บริษัทฯ ไม่มีโครงการการจัดการขยะเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในอนาคต การเข้าท า
ธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH บริษัทฯ จะได้มีโอกาสที่จะเพิ่มรายไดใ้นการท าธุรกิจรับเหมาก่อสรา้ง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะจากโครงการในอนาคตของ SUTG เนื่องจาก SUTG ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
บัญชนีวัตกรรม บุคลากรและผู้บริหาร ของ SUTG มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ 

2) โอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องในระยะยาว ผ่านการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
เชิงด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการประมูลงาน และ
ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก าหนด อันเป็นความเสี่ยงหลักที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต ดังนั้น การที่บริษัทฯ 
เข้ามามีสัดส่วนการถือหุ้นใน SUTG บริษัทฯ จะส่งผลให้รายได้และอัตราผลตอบแทนในระยะยาวของบริษัทมี
ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น 

3) บริษัทฯ สามารถร่วมงานกับกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งสามารถช่วยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และ
ประสิทธิภาพในการรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น 

4) บริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงข้ึนจากผลประกอบการของ SUTG 
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3.2 ข้อดี - ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 

3.2.1 ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

1) โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 

สืบเนื่องจากในอดีต เมื่อเดือน ตุลาคมปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ SUTG จัดตั้งกิจการร่วมค้าภายใต้ช่ือ บริษัท เอสยู

ที ไฮโดร จ ากัด และบริษัทฯ ได้เล็งถึงโอกาสทางธุรกิจด้านการเป็นผู้รับเหมาแก่โครงการจัดการขยะ ซึ่งมีภาครัฐให้

การสนับสนุนด้านงบประมาณค่อนข้างมากหากเปรียบเทียบกับการรับเหมาก่อสร้างเชิงสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนอ่ืน ๆ 

บริษัทฯ จึงเล็งเห็นและมีแผนที่จะขยายงานรับเหมาในส่วนงานก่อสร้างด้านการจัดการขยะ ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ ได้มี

การให้บริการรับเหมาด้านการจัดการขยะเชิงฝังกลบ (Land Fill) และการจัดการขยะแบบเทกอง (Open Dumping) 

แต่การจัดการขยะด้วยวิธีดังกล่าวนั้นมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก เช่น ความล้าสมัยของเทคโนโลยี ประสิทธิภาพในการ

จ ากัดขยะที่ต่ า และใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประมูลทางด้านการจัดการขยะหลาย

โครงการในช่วงปี 2559 – 2560 และได้รับเลือกให้เป็นผู้ด าเนินงานโครงการขยะบางโครงการ แต่บริษัทฯ ได้เล็งเห็น

ถึงข้อจ ากัดในการเข้าประมูลโครงการต่าง ๆ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี และจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเชิงวิศวกรรมอย่างครบวงจร ประกอบกับปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ทราบถึงข้อจ ากัดในการรับงานและเข้าประมูลที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีต

บริษัทฯ ไม่ได้มีผลงานทางด้านการติดตั้งระบบการจัดการขยะ และการรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาซึ่งผลพลอยได้ประเภท 

RDF จึงเป็นข้อจ ากัดในการรับงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและโอกาสการชนะการประมูลโครงการที่

เกี่ยวข้องด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหากมีการซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ SUTG ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการเจรจากับผู้ถือหุ้นของ SUTGH เกี่ยวกับแผนการรับโอนกิจการทั้งหมด

ของ SUTGH ที่จะถือหุ้นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

โอกาสในการประมูลและรับงานทางด้านการจัดการขยะ และใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นของเทคโนโลยีการจัดการ

ขยะของ SUTG ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการจัดการขยะ เช่น เช้ือเพลิง RDF รวมถึงการน าผลก าไร

ของ SUTG เข้ามาช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและท าให้เกิดการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง

ธุรกิจ โดยแม้ว่าบริษัทฯ และ SUTG จะประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ซึ่ง

เน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐเช่นเดียวกัน แต่บริษัททั้งสองยังมีความแตกต่างในเรื่องของประเภทของโครงการ กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ลักษณะและสัดส่วนรายได้ นโยบายการด าเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจที่

แต่ละบริษัทด าเนินการอยู่ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการผลิตและ

บ าบัดน้ าเป็นหลัก และบริษัทฯ ไม่มีโครงการการจัดการขยะอยู่ในเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในอนาคต ดังนั้นการที่

บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมจนท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน SUTG เท่ากับร้อยละ 66.00 นั้น จะท าให้บริษัทฯ สามารถน า

ความรู้ ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยีในการก าจัดขยะ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรม บุคลากรและผู้บริหาร 

ของ SUTG มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง
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เครื่องจักรในการก าจัดขยะของ SUTG รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากรายได้ในปัจจุบัน ที่เกิดจากระบบ

ผลิตน้ าและบริหารจัดการน้ าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ รวมทั้งได้เรียนรู้ ร่วมกันวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งในธุรกจิ

ปัจจุบัน และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรในการก าจัดขยะ ต่อไปในอนาคตได้ 

2) มูลค่ายุติธรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินช่วงราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทน โดยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีมูลค่าอยู่

ในช่วง 0.68 – 0.74 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 132.23 - 144.94 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 

โดยมีมูลค่าเท่ากับ 259.79 – 312.14 ล้านบาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 392.02 – 457.08 ล้านบาท ซึ่ง บริษัท

ฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 459.77 -  497.30 ล้านบาท คิดเป็นราคาสูงกว่า 

2.69 – 105.28 ล้านบาท หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 0.59 – 26.89 ดังนั้น บริษัทฯ จะได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ 

SUTGH ที่มีมูลค่าตอบแทนสูงกว่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ เป็นผู้จ่ายไป อันส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ฯ สูงขึ้นในอนาคต  

3) โอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากผลประกอบการของ SUTGH 

ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 

2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ -88.71 ล้านบาท -130.28 ล้านบาท และ -59.60 ล้านบาทตามล าดับ การเข้า

ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH จะส่งให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ในการท าธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะจากโครงการในอนาคตของ SUTG เนื่องจาก SUTG ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

บัญชีนวัตกรรม บุคลากรและผู้บริหาร ของ SUTG มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ ทั้งนี้ SUTG มีผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 84.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 

43.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.91 หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 25.59 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงแนะน าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าท ารายการ ทั้งนี้ ผลประกอบการใน

อนาคตของบริษัทฯ นั้นข้ึนอยู่กับความสามารถของ SUTG ที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผล กอปรกับความไม่แน่นอนต่าง 

ๆ ที่อาจรวมถึง สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม การแข่งขัน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ควบคู่

กับปัจจัยอื่น ที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจปฏิเสธการท าธุรกรรมหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถยอมรับความ

เสี่ยงและความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ในการตอบรับหรื อปฏิเสธการท า

ธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
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3.2.2 ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 

1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

▪ ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 14 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) - (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม) 
= (1.35 * 589,968,760) - (1.00 * 195,000,000) / (589,968,760 + 195,000,000) 
= 0.77 

Price Dilution = (1.35 – 0.77) / 1.35 
= 42.96% 

 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบท้ังจ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เท่ากับร้อยละ 42.96 

▪ ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

EPS Dilution = (EPS กอ่นเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

 

แม้ว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อก าไรผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระไม่สามารถค านวณผลกระทบดังกล่าวได้เพราะบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน 

นอกจากนี้ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทฯ จะได้สัดส่วนการถือหุ้นใน SUTG เท่ากับร้อยละ 

66.00 จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก าไรจาก SUTG ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นก าไรต่อผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ อาจเพิ่มสูงขึ้นตามผลประกอบการในอนาคตของ SUTG 

▪ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม / 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ + จ านวนหุ้นที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 

โดยที ่
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Control Dilution = 195,000,000 / (589,968,760 + 195,000,000) 
= 24.84% 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม 

(Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 24.84 

2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

แหล่งเงินทุนของการเข้าท าธุรกรรมนั้นส่วนหนึ่งยังเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่า 

265.00 ล้านบาท ให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

▪ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อ

รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท า

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเท่ากับ 1.43 บาทซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ซึ่งราคา

ตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการ

ติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 

14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) จาก

ราคาตลาดดังกล่าว 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 14 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม) 
= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + ((1.43 * 380,314,690) / 
(589,968,760 + 195,000,000 + 380,314,690) 
= 1.29 

Price Dilution = (1.35 – 1.29) / 1.35 
= 4.14% 
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▪ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจาก

การแปลงสภาพทั้งหมดจะมีจ านวนไม่เกิน 185,314,690 หุ้น ดังนั้น สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เดิมจะลดลงไม่เกิน 185,314,690 หุ้น หรือร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพ้น 2 ปี หลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการแปลงสภาพจะต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของการแปลงสภาพหุ้นกู้ 

Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม / 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ + จ านวนหุ้นที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 

โดยที ่

Control Dilution = (380,314,690) / (589,968,760 + 380,314,690) 
= 39.19% 

3) ภาระทางการเงินจากการเข้าท ารายการ 

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นในการท ารายการในครั้งนี้  จ านวน 

265,000,000 บาท จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้แปรสภาพดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

2.80 ต่อปี หรือภาระทางการเงินสูงสุดทั้งสิ้น 22,260,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถน ากระแสเงินสดจากผล

ประกอบการของ SUTG ในอนาคต มาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินได้ 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และบริษัทฯ จ าเป็นต้องไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามเงื่อนไขที่ก าหนด แหล่ง

เงินทุนในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาด

ว่าการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว

จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอส าหรับการ

ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว หรือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีต้นทุนค่าเสีย

โอกาสในการไถ่ถอนหุ้นกู้มากกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้จาก

สถาบันการเงิน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุรกรรมการรับโอน

กิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.05 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังกล่าว

แสดงให้ว่าบริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่อยู่ในระดับที่สามารถก่อหนี้ผูกพันแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ (ซึ่ง

อัตราส่วนดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริษัทฯ ก่อหนี้ในสัดส่วนที่เท่ากับหนี้ผูกพันในหุ้นกู้แปลงสภาพ) ประกอบกับ

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินระยะยาวกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด 
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3.3 ข้อดี - ข้อเสียของการไม่เข้าท ารายการ 

3.3.1 ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

1) โอกาสในการลงทุนในบริษัทเป้าหมายอื่น 

บริษัทฯ สามารถใช้เงินจ านวน 460.00 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบริษัทเป้าหมายอื่นที่อาจได้รับอัตราผลตอบแทนท่ี

ดีกว่า ซึ่งการไม่เข้าท ารายการในครั้งนี้ และลงทุนในบริษัทอื่น ๆ แทนอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีบริษัทเป้าหมายอื่น ๆ ที่มีความชัดเจนท่ีจะจะ

ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนมากยิ่งนอกเหนือจาก SUTG 

2) ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

หากการท าค าเสนอซื้อดังกล่าวได้รับได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวน 265,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยจัดสรรให้แก่ SUTGH คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จ านวน 

460,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน 

SUTG ที่ SUTGH จะถือ ณ วันโอนกิจการ จ านวน 132 ,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ

ผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2.2 ซึ่งการไม่ตอบรับการเข้าท าธุรกรรมข้างต้นจะส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ  

3) ไม่มีภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการ 

กรณีที่บริษัทฯ ไม่เข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นจ านวน 265,000,000 บาท 

และไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด 22,260,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน

ที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.05 เท่า ซึ่งแสดงให้ว่าบริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินท่ีอยู่ในระดับที่สามารถก่อหน้ีผูกพันแทนหุ้น

กู้แปลงสภาพได้  

3.3.2 ข้อเสียการไม่เข้าท ารายการ 

1) สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 
2) บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี บุคลากรและผู้บริหาร ของ SUTG มาเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และไม่สามารถลดต้นทุนในการผลติ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้  

3) สูญเสียโอกาสในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมี SUTG เป็นบริษัทย่อย 
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4) เนื่องจาก SUTG  มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การไม่เข้าท ารายการจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาส
ในการท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ SUTG ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการเพิ่มก าไรต่อหุ้นของบริษัทฯ 
ตามผลประกอบการในอนาคตของ SUTG 

3.4 ปัจจัยความเสี่ยง 

3.4.1 ความเสี่ยงด้านผลประกอบการของ SUTG จากการที่ SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

SUTG มีความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจส่งผลให้ผลประกอบการของ SUTG ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จากการที่ SUTG เป็น

ผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้  

1) ความเสี่ยงจากการรับงานผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ปัจจุบัน มี SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ส าหรับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น

เช้ือเพลิง (Refuse-Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for 

Refuse-Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer Production) เพียงรายเดียว โดย SUTG ใช้เวลากว่า 10 ปี 

ในการวิจัยและพัฒนาจนตลอดถึงการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้ส าเร็จ อย่างไรก็ดี หากในอนาคตมี

ผู้ประกอบการรายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และนวัตกรรมของบุคคลดังกล่าวไม่ได้ละเมิด

สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่ SUTG มีสิทธิใช้โดยถูกต้อง SUTG มีความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ขึ้นบัญชี

นวัตกรรมในรูปแบบคล้ายคลึงกัน เนื่องจากหน่วยงานของรัฐจะมีผู้ประกอบการเป็นตัวเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตาม

ความต้องการเพิ่มขึ้น ท าให้ SUTG อาจไม่ได้รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

รายได้ของ SUTG ในอนาคต 

2) สิทธิประโยชน์ 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 

8 ปี ซึ่ง SUTG ได้รับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่ มีนาคม 2559 – มีนาคม 2566 (7 ปี)  (อ้างอิงตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2560) ซึ่ง ณ ปัจจุบันส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการออกระเบียบหรือ

กฎเกณฑ์ใด ๆ ในการขยายระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย ดังนั้น เมื่อสิ้ นสุด

ระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว SUTG มีความเสี่ยงกับกระบวนการและวิธีการในการขอต่ออายุสิทธิ

ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งหากยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดว่า SUTG จะสามารถยื่นค าขอต่ออายุการขอรับสิทธิ

ประโยชน์ดังกล่าว อาจส่งผลให้ SUTG ไม่มีช่ือข้ึนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยก็จะต้องได้รับพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

จากภาครัฐโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป ซึ่งจะต้องแข่งขันต่อผู้ประกอบการหลายราย และอาจส่งผลกระทบต่อ

ผลประกอบการของ SUTG ในอนาคต 

3) การไม่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ .2561 ส านักงบประมาณจะก าหนดแผนงาน

บูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะก าหนดรายชื่อโครงการที่ได้รับการ
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จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการท้องถิ่นด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

ที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวได้ ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง (Refuse-

Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ ปัจจุบัน มี SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

เพียงรายเดียวท่ีมีคุณสมบัติจะได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อด าเนินการตามโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ

ส่วนราชการท้องถิ่นบางแห่ง มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการรายอื่น การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ 

SUTG มีความเสี่ยงไม่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ดังกล่าว  

ทั้งนี้ แม้ SUTG จะมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ดี SUTG มีสิทธิส่งหนังสือร้องเรียน

ต่อส่วนราชการท้องถิ่นนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 

2560 หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวส่วนราชการท้องถิ่นควรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง SUTG เนื่องจากเป็น

ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพียงรายเดียวท่ีมีคุณสมบัติจะด าเนินโครงการดังกล่าวได้ ประกอบ

กับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมนวัตกรรมอย่างน้อยในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของความต้องการ

ใช้งานท้ังหมดของหน่วยงาน  

ในกรณีที ่SUTG มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนจะส่งผลให้บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SUTG มโีครงการ

ที่ SUTG พึงจะได้จากบัญชีนวัตกรรม (Potential Backlog) ที่มีความเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีแผนการด าเนินธุรกิจและ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความชัดเจน แม้ว่า SUTG จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ SUTG ไม่ได้รับการต่อสัญญาบัญชี

นวัตกรรม แต่อย่างไรก็ตาม แผนในการก่อสร้างโครงการก าจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่นยังคงมีอย่างต่อเนื่องตามแผนที่

วางไว้ของรัฐบาล ซึ่ง SUTG ก็ยังมีโอกาสสูงที่จะได้รับงานดังกลา่ว เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโครงการขนาด

เล็กซึ่งตรงกับความต้องการของท้องถิ่น เพียงแต่ในการรับงานจะไม่ได้เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจง ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบัญชีนวัตกรรม รวมทั้ง SUTG ยังมีผลงานและประสบการณ์กับกลุ่มลูกค้า

เอกชนในอดีต ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ SUTG จะเพิ่มการรับงานภาคเอกชนได้มากขึ้นในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากผลประกอบการของ SUTG ที่เข้าลงทุนไม่เป็นไปตามคาดหวัง

ค่อนข้างต่ า 

3.4.2 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จาก

กรรมการทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน

บริษัทฯ จากเดิม คือ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และนายสลิบ สูงสว่าง ลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราส าคัญ

ของบริษัทฯ เป็น นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา สองในสามท่านลงนาม

ร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราส าคัญของบริษัทฯ นอกจากตามที่กล่าวมาข้างต้น ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการรับโอน
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กิจการทั้งหมด แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยังไม่มีการเปลื่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ โดยบริษัทฯ จะ

ยังคงมีรายได้หลักจากการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดิม และลักษณะของงานรับเหมาและการบริหารจัดการจะคล้ายคลึง

กับงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพียงแต่จะมีการเพิ่มของงานรับเหมาก่อสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะของ 

SUTG ด้วย 

3.4.3 ความเสี่ยงจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ใน

สัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการเสร็จ

สมบูรณ์ โดยในเบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะสามารถด าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน โดยเง่ือนไขบังคับก่อนที่

ส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือ

การกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมทั้ง

อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่

บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ในวันที่ 10 

พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย และการ

เปลี่ยนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก 

SUTGH จากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามบริษัทฯ 2 ท่าน คือนาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง 

กรรมการสองท่านลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราส าคัญของบริษัทฯ เป็น 3 ท่าน นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัท

มานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง และ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก SUTGH ซึ่งกรรมการสอง

ในสามท่านลงนามร่วมกันพร้อมท้ังประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

 (5) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
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(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( Private 

Placement) 

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด

ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ 

SUTGH ตกลงร่วมกัน 

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

กรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอ านาจการลงนามผูกพัน SUTG จะต้องเป็นการลงนามร่วมกัน

กับกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเลิกบริษัท การ

แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
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3.5 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้มา – หุ้นสามัญของ SUTG 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของ SUTG ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร งบการเงินของ SUTG สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีต่รวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ตอ่สาธารณะทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารส าคัญดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้ง 

พิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรม

ของมูลค่า SUTG อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของ SUTG ด้วยวิธี

ต่าง ๆ จ านวน 6 วิธี ได้แก่ 

▪ วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

▪ วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

▪ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

▪ วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 วิธีคือ 
- วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 
- วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio: “P/E”) 

▪ วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

▪ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.5.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทางบัญชีตาม
งบการเงินรวมของ SUTG ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   

ตารางมูลค่าหุ้นตามบัญช ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 20.00 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว - 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร 141.62 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SUTG 161.62 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 0.20 

ราคาต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นของ SUTG (บาท/หุ้น) 808.11 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่ SUTGH ถือ (ร้อยละ 66.00) 106.67 
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การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 106.67 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่ามูลค่า
รับโอนกิจการของ SUTG ที่ 460.00 ล้านบาท เท่ากับ 353.33 ล้านบาท หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 76.81 ของมูลค่า
รับโอนกิจการ ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่ค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SUTG ในปัจจุบันและอนาคตได้ 
เนื่องจากมิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

3.5.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ
การเงินของ SUTG ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น 
เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดจากการประเมินทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการขาดดุลที่สามารถน ามาลดภาษี
ได้ในอนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงน าผลลัพธ์ที่
ค านวณได้หารด้วยจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมดของ SUTG 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 SUTG มีมูลค่าของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 195.79 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญป่ระกอบด้วย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน รองลงมาคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 82.22 ล้านบาท และ 60.42 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ในส่วนของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์
ส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ระบบการจัดการขยะ และสินทรัพย์ระหว่างท า 

ส่วนหน้ีสินรวมของ SUTG มีมูลค่าเท่ากับ 34.30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ที่มี
มูลค่าเท่ากับ 16.78 ล้านบาท  

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ SUTG ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ใช้มูลตามบัญชี
ซึ่งเท่ากับ 106.67 ล้านบาท ต่ ากว่ามูลค่ารับโอนกิจการของ SUTG ที่ 460.00 ล้านบาท เท่ากับ 353.33 ล้านบาท 
หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 76.81 ของมูลค่ารับโอนกิจการ จากการที่ SUTG ไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
นัยส าคัญ เนื่องมาจากสินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินระยะสั้นจากการด าเนินงานทั้งสิ้น 
นอกจากนี้ SUTG ได้เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 หรือประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสินทรัพย์ระยะยาวของ 
SUTG ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ท่ีใช้ในการบริหารจัดการทั่วไปในองค์กร เช่น อาคารส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ซึ่งไม่ได้มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ แต่อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นที่ค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
ของ SUTG ในปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจากมิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมโดยรวม   

3.5.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็นการประเมินมูลคา่ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาในตลาด
นั้นเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์-อุปทานของหลักทรัพย์ของกิจการ เนื่องจาก SUTG ไม่ได้ท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดได้ 

3.5.4 วิธีเปรียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรมีอัตราส่วน
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มูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมลูค่ากิจการของ SUTG นั้น 
แต่ละบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของ
กิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของกิจการ เป็นต้น ดังนั้นการน า
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันท้ังหมดและอาจมี
ความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น   

เนื่องจากธุรกิจหลักของ SUTG คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเชิงวิศวกรรม ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงน าข้อมูล
ของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ SUTG ซึ่งมปีระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเชิงวิศวกรรมและรับ
งานภาครัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้เป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนใน ตลท. จึงส่งผลให้มีความแตกต่างกันของขนาดบริษัทเทียบเคียงเมื่อเทียบกับขนาดของ SUTG โดย
สามารถสรุปรายช่ือและรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  รับเหมาก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการ
ข น า ด ใ ห ญ่ ที่ ซั บ ซ้ อ น ทุ ก รู ป แ บ บ  แ ล ะ มี
ความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหาร
โครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร 

40,992.30 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก  ทั้งงาน
แบบเบ็ดเสร็จ  ซ่ึงให้บริการครบวงจรทั้ ง งาน
ออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตาม
แ บ บ ที่ ผู้ ว่ า จ้ า ง ก า ห น ด  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ที่ ง า น
สาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

14,053.21
  

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับงานทั้งหน่วยงาน
ราชการ และเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งาน
วางรากฐานจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์
ในลักษณะที่เรียกว่า บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

8,000.00 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงาน
ออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบ
วิศวกรรมอย่างครบวงจร โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

2,651.99 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด (มหาชน)  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานกอ่สรา้ง
ทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมา
ติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงาน
ทั้ งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้ ง
ผู้รับเหมาโดยตรง และเป็นผู้รับเหมาช่วง 

1,688.65 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 
หมายเหตุ:     1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 
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1) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการน ามูลค่าหุ้นตามบัญชีของ  

SUTG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่งเท่ากับ 808.11 บาทต่อหุ้น 

มาคูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัท

เทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วันย้อนหลัง 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 

บริษัท 
P/BV Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 1.70 1.70 1.72 1.80 1.82 1.85 1.89 1.92 1.97 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.94 1.95 1.96 2.14 2.25 2.36 2.47 2.52 2.58 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 1.46 1.49 1.51 1.57 1.58 1.62 1.59 1.52 1.49 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 1.39 1.40 1.44 1.58 1.66 1.75 1.84 1.96 2.01 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 0.73 0.76 0.77 0.72 0.70 0.73 0.77 0.69 0.64 

ค่ามัธยฐาน P/BV 1.46 1.49 1.51 1.58 1.66 1.75 1.84 1.92 1.97 

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ SUTG 808.11 808.11 808.11 808.11 808.11 808.11 808.11 808.11 808.11 
ราคาต่อหุ้นของ SUTG  

(บาท/หุ้น) 
1,179.84 1,204.08 1,220.25 1,276.81 1,341.46 1,414.19 1,486.92 1,551.57 1,591.98 

จ านวนหุ้นที ่SUTGH ถือ  

(ล้านหุ้น) 
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

มูลค่าหุ้นที่ SUTGH ถือ  155.74 158.94 161.07 168.54 177.07 186.67 196.27 204.81 210.14 

ส่วนลดสภาพคล่อง 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 

มูลค่าหุ้นที่ SUTGH ถือ ปรบัปรุงส่วนลด
สภาพคล่อง 

104.97 107.12 108.56 113.60 119.35 125.82 132.29 138.04 141.63 

ที่มา:Capital IQ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SUTG เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน ตลท . จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ

ความสามารถที่จะเปลี่ยนหุ้นของ SUTG ที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้และไม่เสียมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

พิจารณาปรับลดมูลค่าหุ้น SUTG โดยอ้างอิงอัตราส่วนลดสภาพคล่อง (Discount of Lack of Marketability) กรณี

ฐานเท่ากับร้อยละ 32.60 ซึ่งอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยมัธยฐานของงานวิจัยต่าง ๆ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางส่วนลดสภาพคล่อง 

การศึกษา ส่วนลดสภาพคล่อง 
 Johnson Study  20.00% 
 Hertzel and Smith  20.10% 
 Columbia Financial Advisors, Inc.  21.00% 
 Bajaj, Denis, Ferris, and Sarin 22.20% 
 Greene and Murray 24.90% 
 Management Planning, Inc. 27.00% 
 Willamette Management Associates 31.20% 
 SEC Nonreporting OTC Companies 32.60% 
 LiquiStat 32.80% 
 Milton Gelman  33.00% 
 Robert R. Trout  33.50% 
 William L. Silber  33.80% 
 J. Michael Maher  35.40% 
 Robert E. Moroney  35.60% 
 Standard Research Consultants  45.00% 
ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 32.60% 

หมายเหตุ:     1/ งานวิจัยต่าง ๆ ได้ศึกษาส่วนลดสภาพคล่องที่เกิดข้ึนจริงในกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ โดยอ้างอิงจาก (1) ผลกระทบของราคาหุ้นก่อนและหลังเข้าซื้อขายตลาด

หลักทรัพย์ (2) ผลกระทบของ Restricted Stock ก่อนและหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของการศึกษา

ต่าง ๆ นั้นจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลการศึกษา เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละการศึกษาจะมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ต าแหน่งที่ต้ั ง และ/หรือ

สภาวะตลาดที่มีความแตกต่างกัน 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 1.46 - 1.97 

เท่า อันส่งผลให้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังปรับปรงุส่วนลดสภาพคล่องอยู่ในช่วง 104.97 - 141.63 ลา้นบาท ซึ่งต่ า

กว่ามูลค่ารับโอนกิจการของ SUTG ที่ 460.00 ล้านบาท เท่ากับ 318.37 - 355.03 ล้านบาท หรือต่ ากว่าในอัตราร้อย

ละ 69.21 – 77.18 ของมูลค่ารับโอนกิจการ 

2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิต่อหุ้น (P/E) ของ SUTG ตามที่ปรากฏในงบการเงินงวด 12 เดือน

ย้อนหลัง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 420.31 บาทต่อหุ้น คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/E 

ของบริษัทท่ีเทียบเคียงข้างต้น  
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ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ 

บริษัท 
P/E Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 22.42 22.44 22.65 23.79 24.04 24.43 24.99 25.30 26.00 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 15.91 15.95 16.06 17.54 18.42 19.32 20.25 20.67 21.14 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 8.05 8.23 8.31 8.64 8.73 8.92 8.77 8.36 8.21 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 28.37 28.74 29.51 32.33 34.00 35.72 37.56 40.17 41.05 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 1.52 1.59 1.60 1.49 1.46 1.52 1.60 1.44 1.34 

ค่ามัธยฐาน P/E 15.91 15.95 16.06 17.54 18.42 19.32 20.25 20.67 21.14 

มูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้นของ SUTG 420.31 420.31 420.31 420.31 420.31 420.31 420.31 420.31 420.31 

ราคาต่อหุ้นของ SUTG  

(บาท/หุ้น) 
6,686.87 6,703.89 6,748.13 7,373.42 7,740.10 8,119.95 8,512.57 8,689.72 8,886.76 

จ านวนหุ้นที ่SUTGH ถือ  

(ล้านหุ้น) 
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

มูลค่าหุ้นที่ SUTGH ถือ  882.67 884.91 890.75 973.29 1,021.69 1,071.83 1,123.66 1,147.04 1,173.05 

ส่วนลดสภาพคล่อง 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 32.60% 

มูลค่าหุ้นที่ SUTGH ถือ ปรบัปรุง
ส่วนลดสภาพคล่อง 

594.92  596.43  600.37  656.00  688.62  722.41  757.35  773.10  790.64  

ที่มา:Capital IQ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SUTG เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน ตลท . จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ

ความสามารถที่จะเปลี่ยนหุ้นของ SUTG ที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้และไม่เสียมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

พิจารณาปรับลดมูลค่าหุ้น SUTG โดยอ้างอิงอัตราส่วนลดสภาพคล่อง (Discount of Lack of Marketability) กรณี

ฐานเท่ากับร้อยละ 32.60 ซึ่งอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยมัธยฐานของงานวิจัยต่าง ๆ อันระบุไว้ข้างต้นเช่นเดียวกันกับวิธี

อัตราส่วน P/BV 

มูลค่าหุ้นของ SUTG ที่ค านวณโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียงส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ที่

อยู่ในช่วง 15.91 – 21.14 เท่า ส่งผลให้ได้มูลค่าหุ้นภายหลังปรับปรุงส่วนลดสภาพคล่องอยู่ในช่วง 594.92 - 790.64 

ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่ารับโอนกิจการของ SUTG ที่ 460.00 ล้านบาท เท่ากับ 134.92 – 330.64 ล้านบาท หรือสูง

กว่าในอัตราร้อยละ 29.33 – 71.88 ของมูลค่ารับโอนกิจการ 
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3.5.5 วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เป็นวิธีค านวณมูลค่าหุ้นที่
เหมาะสมของกิจการ โดยใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษี เ งินได้  ค่า เสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization - “EV/EBITDA”) ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ของบริษัทเทียบเคียงใน
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเชิงวิศวกรรมในประเทศไทยที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ EBITDA ส าหรับงวด 12 
เดือนย้อนหลังของ SUTG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความแตกต่างของ
แต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การ
ประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลของธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลของธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกัน  

วันที่ ผู้ถูกซ้ือ 
สัดส่วนการซื้อ 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 
การซื้อขาย 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วน 
EV/EBITDA (เท่า) 

พ.ย. 54 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 19.64  415.49  6.17 

พ.ย. 54 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 51.98 1,068.21 3.37 

ธ.ค. 53 บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) 7.00  336.00  9.58 

ก.ค. 51 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 13.25  132.84  9.49 

พ.ค. 51 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 41.46  514.84  9.20 

มิ.ย. 50 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 5.88  37.14  8.18 

พ.ค. 50 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 5.00  19.12  4.78 

เม.ย. 50 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 10.00  35.30  4.38 

ม.ค. 48 บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) 11.98  8.06  11.26 
ค่ามัธยฐาน 8.18 

ที่มา:Capital IQ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

โดยรายละเอียดของบริษัทต่าง ๆ ที่น ามาใช้เทียบเคียงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางรายละเอียดของธุรกรรมท่ีใกล้เคยีงกัน  

บริษัท ธุรกิจที่ด าเนินการ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงาน
ระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน 

บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) 
ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง
โรงงานแบบครบวงจร ให้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และ
เคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง
โรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน 

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และผลิตเสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง และจ าหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก 
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ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราสว่น EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเท่ากับ 8.18 เท่า 

ตารางการค านวณมูลคา่หุ้นจากการเทียบกับธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกนั 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด 12 เดือนย้อนหลัง 

ค่ามัธยฐาน 

อัตราส่วน EV/EBITDA  8.18 

EBITDA ของ SUTG  109.55 

มูลค่ากิจการ  896.10 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  23.96 

หัก: หนี้สินสุทธิ  (3.72) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SUTG  916.34 

มูลค่าหุ้นที่ SUTGH ถือ (ร้อยละ 66.00)  604.78 

ส่วนลดสภาพคล่อง  32.60% 

มูลค่าหุ้นที่ SUTGH ถือ ปรับปรุงส่วนลดสภาพคล่อง  407.62 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SUTG เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน ตลท. จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ

ความสามารถที่จะเปลี่ยนหุ้นของ SUTG ที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้และไม่เสียมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

พิจารณาปรับลดมูลค่าหุ้น SUTG โดยอ้างอิงอัตราส่วนลดสภาพคล่อง (Discount of Lack of Marketability) 

กรณีฐานเท่ากับร้อยละ 32.60 ซึ่งอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยมัธยฐานของงานวิจัยต่าง ๆ อันระบุไว้ข้างต้นเช่นเดียวกันกับ

วิธีอัตราส่วน P/BV และ P/E 

มูลค่าหุ้นของ SUTG ที่ค านวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เท่ากับมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 407.62 
ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่ามูลค่ารับโอนกิจการของ SUTG ที่ 460.00 ล้านบาท เท่ากับ 52.38 ล้านบาท หรือต่ ากว่าในอัตรา
ร้อยละ 11.39 ของมูลค่ารับโอนกิจการ 

3.5.6 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระท าการประเมินกระแสเงินสดสทุธิที่ SUTG คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของ SUTG (Free Cash Flow to 
Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ SUTG เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 - 
2565) โดยระยะเวลาในการประมาณการ 5 ปี นั้นเพื่อให้สอดคล้องกันกับโครงการที่ SUTG พึงจะได้จากบัญชี
นวัตกรรม (Potential Backlog) ที่มีความเป็นรูปธรรม และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยตั้งอยู่บน
สมมติฐานว่า SUTG จะมีมูลค่าสุดท้ายจากการจ าหน่ายกิจการในปีสุดท้ายของประมาณการกระแสเงินสด (Exit 
Multiples) ด้วยอัตราส่วน Forward EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง ภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้ 

▪ การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน เป็นไปภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้น า FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ใน
ปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเ งินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 
(“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยน าผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมารวมกับเงินสด
และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ FCFF โดยอ้างอิงข้อมูล และสมมติฐานท่ี
ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของ SUTG มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) รายได้ 

▪ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโดยอ้างอิง
จากโครงการที่ SUTG พึงจะได้จากบัญชีนวัตกรรม (Potential Backlog) ในอนาคต โดยพิจารณาถึง (1) 
โครงการที่เป็นไปได้ตามกรอบงบประมาณปี 2560 โดยอ้างอิงจากเอกสารงบประมาณรายจ่าย ของ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ย
อินทรีย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13 (4) ส านักงบประมาณ (2) โครงการที่เป็นไปได้ตาม
กรอบงบประมาณปี 2562 โดยพิจารณาถึงแนวนโนบายของภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
ผู้บริหารของ SUTG การวิเคราะห์ถึงขั้นตอน และความเป็นไปได้ของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกันกับ
โครงการเป้าหมายของ SUTG รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และ (3) โครงการในอนาคต อันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงการที่เป็นไปได้ตามกรอบงบประมาณปี 2560 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงโครงการ

จัดซื้อจัดจ้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน

ทั้งสิ้น 14 โครงการ อันระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13 

(4) ส านักงบประมาณ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ SUTG พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) โครงการที่ SUTG คาดว่าจะได้รับคัดเลือกและลงนามสัญญาโครงการ

ภายในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในเอกสารงบประมาณ

รายจ่ายอย่างชัดเจน และจากการสอบถามผู้บริหารของ SUTG มีโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการรับคัดเลือก

และขั้นตอนลงนามสัญญาบ้างแล้ว และ SUTG ยังได้มีการก าหนดประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ของโครงการดังกล่าวไว้อย่างละเอียด ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีโอกาสสูงที่จะเป็นไป

ตามแผนระยะเวลา ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้และกรอบระยะเวลาของ

โครงการในกลุ่มนี้โดยอ้างเอกสารงบประมาณรายจ่าย และ SUTG โดยเริ่มด าเนินการในปี 2561 และสิ้นสดุ

โครงการในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 2 ปี โดยคิดความคืบหน้าของโครงการในปี 2561 : 2562 เท่ากับ ร้อยละ 

50 : ร้อยละ 50 ตามล าดับ และ (2) โครงการที่ SUTG คาดว่าจะได้รับคัดเลือกภายใต้กรอบงบประมาณที่

ก าหนด แม้ว่า โครงการดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในเอกสารงบประมาณอย่างรายจ่ายชัดเจน อย่างไรก็ตาม 
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จากการสอบถามผู้บริหารของ SUTG แม้ว่าโครงการในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวอาจมีความล่าช้าที่เกิดขึ้นได้จากความล่าช้าของขั้นตอนของการจัดซื้อจัด

จ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการในรูปแบบอนุรักษ์นิยม 

(Conservative) โดยก าหนดให้เริ่มด าเนินการในปี 2562 และแล้วเสร็จในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 3 ปี โดยคิด

ความคืบหน้าของโครงการในปี 2562 : 2563 : 2564 เท่ากับ ร้อยละ 20 : ร้อยละ 40 : ร้อยละ 40 

ตามล าดับ 

จากการที่ SUTG (1) ได้รับบัญชีนวัตกรรมในเทคโนโลยีการก าจัดขยะแต่เพียงผู้เดียว (2) มีความชัดเจนของ

โครงการเป้าหมายอันถูกบรรจุอยู่ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายอย่างชัดเจน และ  (3) มีโครงการที่อยู่ใน

ขั้นตอนการรับคัดเลือกและขั้นตอนลงนามสัญญาบ้างแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า 

SUTG มีแนวโน้มสูงที่จะได้งานรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรที่ระบุไว้ข้างต้น โดยรายละเอียดมูลค่า

ของโครงการตามกรอบงบประมาณปี 2560  มีดังต่อไปนี้ 

มูลค่าของโครงการตามกรอบงบประมาณ ปี 2560 

ชื่อโครงการ ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เร่ิมต้น - สิ้นสุด ระยะเวลา
โครงการ (ปี) 

SUT-MBT 7 โครงการ 570 1,057.37 2561 - 2562 2 
SUT-MBT 7 โครงการ 370 826.31  2562 - 2564 3 
รวม 1,140 1884.68   

 

 โครงการที่เป็นไปได้ตามกรอบงบประมาณปี 2562 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อ้างถึงข้อมูลต่าง ๆ 

เพื่อใช้ในการประมาณการดังต่อไปนี้ 

 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 

2560 นั้น คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้รับทรายหนังช่ือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 

ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการ

นวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของความต้องการใช้งานท้ังหมดของหน่วยงาน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งท่ี 6/2560 (ก.ก.ถ.) 

ได้เห็นชอบในหลักการข้อก าหนดรายการใหม่ ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย 

เสนอ โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 6.3 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ได้ก าหนดรายการขึ้น

ใหม่ ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. โดย สถ. ได้จัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) เป็นเงินอุดหนุน 
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จ านวน 285,889.07 ล้านบาท ซึ่งรวมถึง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับสนับสนุนการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 ล้านบาท จ าแนกเป็น ค่า

ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 6,000 ล้าน

บาท และค่าก่อสร้างการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

4,000 ล้านบาท 

 ฐานข้อมูลโครงการที่ SUTG คาดว่าจะได้รับในกรอบงบปะมาณปี 2562 ซึ่งโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน

ทั้งสิ้น 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,180 ล้านบาท 

โดยจากข้อมูลอ้างอิงดังกล่าวนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบ

จัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์ จ านวนทั้งสิ้น 15 

โครงการ รวมมูลค่า 1,180.00 ล้านบาท นั้นมีความเป็นไปได้สูง ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ในข้อก าหนดของ

คณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของค่า

ก่อสร้างการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4,000.00 ล้านบาท 

(หรือ 1,200.00 ล้านบาท) ทั้งนี้ในปัจจุบัน โดย SUTG ได้รับสิทธิการใช้เทคโนโลยีระบบจัดการ SUT-

MBT ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งระบบจัดการดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย กับส านักงาน

งบประมาณ จนถึงเดือนมีนาคม 2566 และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดยีว ณ ปัจจุบัน 

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวอาจมีความล่าช้าที่เกิดขึ้นได้จากความล่าช้าของขั้นตอนของการ

จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ รวมทั้งโครงการในกลุ่มนี้ยังมีความไม่จัดเจนมากเท่ากับ

โครงการในกลุ่มแรก ที่ปรึกษาทางการเ งินอิสระจึงประมาณการในรูปแบบอนุรักษ์นิยม 

(Conservative) โดยก าหนดให้เริ่มด าเนินการในปี 2563 และแล้วเสร็จในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 4 ปี โดย

คิดความคืบหน้าของโครงการในปี 2563 : 2564 : 2565 : 2566 เท่ากับ ร้อยละ 25 : ร้อยละ 25 : 

ร้อยละ 25 : ร้อยละ 25 ตามล าดับ รายละเอียดมูลค่าของโครงการตามกรอบงบประมาณปี 2562 มี

ดังต่อไปนี้ 

มูลค่าของโครงการตามกรอบงบประมาณป ี2562 

ชื่อโครงการ ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เร่ิมต้น - สิ้นสุด ระยะเวลา
โครงการ (ปี) 

SUT-MBT ทั้งสิ้น 15 โครงการ 415 1,180.00 2563 - 2566 4 

 

 โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ทีป่รึกษาได้ประมาณการรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะ

อุตสาหกรรมของเอกชน จากฐานข้อมูลของ SUTG และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ SUTG อันมี

รายละเอียดการประมาณการดังต่อไปนี้ 
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มูลค่าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ ขนาด 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
เร่ิมต้น - สิ้นสุด 

ระยะเวลา
โครงการ (ปี) 

โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 3 MW 400 2562 - 2565 3 

 โครงการอื่นๆ ในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อ้างถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประมาณการ

ดังต่อไปนี้ 

 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศ และการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย อันระบุไว้ใน

เอกสารน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อันมีรายละเอียดดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิสถานการณย์ะมูลฝอยในประเทศ 

 

 

ส าหรับแนวทางในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจาณาดังต่อไปนี้ 
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1. ใช้เขตใช้เขตพื้นท่ีปกครองเป็นหลัก 

2. แบ่งกลุ่มโดยใช้พื้นที่ อปท. ที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกัน และจ านวนปริมาณขยะ โดย

แบ่งกลุ่มพื้นที่เป็น 3 ขนาด (1) กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ ปริมาณขยะมากกว่า 500 ตัน/วัน (2) 

กลุ่มพื้นที่ที่ขนาดกลาง ปริมาณขยะระหว่าง 300 - 500 ตัน/วัน และ (3) กลุ่มพื้นที่ขนาด

เล็ก ปริมาณขยะน้อยกว่า 300 ตัน/วัน 

3. ระยะทางขนถ่ายขยะไปยังสถานท่ีก าจัด ไม่ควรเกิน 30 กม. 

4. มีการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ และควรจัดให้มีกระบวนการคัดแยกขยะที่ไม่ย่อยสลาย

ก่อนการน าไปฝังกลบ โดย “ขยะที่เกิดในพื้นที่ใดควรเป็นความรับผิดชอบในการก าจัดของ

พืน้ท่ีนั้น”  

แผนภูมิการจัดกลุม่ในการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 

โดยในปัจจุบัน อปท. ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนอย่าง

เป็นรูปธรรมมากขึ้ โดย อปท. ได้เริ่มจัดท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility 

Study and Detailed Design) หรือการศึกษาดูงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดท าการศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการ (Feasiblity Study and Detailed Design : “FS/DD”) แล้วเสร็จ

ไปถึง 17 อปท. วงเงิน 1,100.00 ล้านบาท และมีโครงการอยู่ในระหว่างจัดท า FS/DD ทั้งสิ้น 44 

อปท. วงเงิน 2,400 ล้านบาท และมีโครงการที่เริ่มจัดท า FS/DD 68 อปท. วงเงิน 4,700 ล้าน

บาท 
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จากข้อมูนโยบายและแผนการของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว

ข้างต้นนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อว่า SUTG จะยังคงได้รับการคัดเลือกในโครงการจัดซื้อจัดจา้ง

ระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์ ต่อไป ทั้งนี้

เนื่องมาจาก (1) SUTG และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว ณ ปัจจุบัน และแม้ว่า

บัญชีนวัตกรรมของ SUTG จะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2566 นั้น ผู้บริหารของ SUTG มีความเห็น

ว่า การได้รับบัญชีนวัตกรรมของ SUTG นั้นเกิดจากเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา (Reserch 

and Development) ที่มีความเฉพาะเจาะจง สร้างมูลค่าเพิ่ม และแตกต่างจากเทคโนโลยีก าจัดขยะ

อื่น ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ SUTG จึงมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับการต่ออายุบัญชีนวัตกรรมและ

มีความเป็นไปได้ต่ าที่จะมีคู่แข่งเข้ามาจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ และแม้ว่า 

SUTG จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ SUTG ไม่ได้รับการต่อสัญญาบัญชีนวัตกรรม แต่อย่างไรก็ตาม (1) 

SUTG ยังคงมีการวิจัยและพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นว่า SUTG มีแนวโน้มที่จะได้รับการต่อสัญญาบัญชีนวัตกรรมในอนาคต (2) แผนในการ

ก่อสร้างโครงการก าจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่นยังคงมีอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ของรัฐบาล ซึ่ง 

SUTG ก็ยังมีโอกาสสูงที่จะได้รับงานดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เนื่องจาก 

SUTG มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโครงการขนาดเล็กซึ่งตรงกับความต้องการของท้องถิ่น เพียงแต่ใน

การรับงานจะไม่ได้เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบัญชี

นวัตกรรม (3) นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าภาครัฐ อันเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก SUTG มุ่งเน้นการรับ

งานผ่านภาคเอกชนที่ต้องการการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา

นั้น SUTG มีประสบการณ์ในการรับงานในภาคเอกชนในจ านวนหนึ่ง และจากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ของทีมผู้บริหารในปัจจุบัน SUTG มีแนวโน้มที่จะกระจายกลุ่มลูกค้าไปยังภาคเอกชน 

และ/หรือกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ตามโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้จากโครงการใหม่ในอนาคต จากสมมติฐานที่ SUTG 

จะยังคงได้รับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับเดียวกันกับ โครงการที่เป็นไปได้ตามกรอบ

งบประมาณปี 2560 และโครงการที่เป็นไปได้ตามกรอบงบประมาณปี 2562 (หลังปรับปรุงอัตราเงิน

เฟ้อ) 

จากสมมติฐานในการประมาณการข้างต้น ประกอบกับแผนการด าเนินธุรกิจที่จัดท าโดย SUTG ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากโครงการต่าง ๆ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) โครงการที่เป็นไป
ได้ตามกรอบงบประมาณปี 2560 (2) โครงการที่เป็นไปได้ตามกรอบงบประมาณปี 2562 และ (3) โครงการ
โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และ (4) โครงการโครงการอื่นๆ ในอนาคต จากทั้งโครงการภาครัฐและ
ภาคเอกชน อันมีรายละเอียดสรุปดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปการประมาณการรายได้จากรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

โครงการในปัจจุบัน1/   13.78     

โครงการที่เป็นไปได้ตามกรอบงบประมาณปี 2560   528.68 694.15 330.92 330.92  

โครงการที่เป็นไปได้ตามกรอบงบประมาณปี 2562     295.00 295.00 295.00 
โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม    90.00  180.00  180.00   

โครงการอื่นๆ ในอนาคต       513.70 

รวมรายได้ 278.84 319.89 542.46 777.61 792.84 792.84 808.70 

อัตราการเติบโต  14.72% 69.58% 43.35% 1.96% 0.00% 2.00% 

หมายเหตุ 1/ โครงการติดต้ังโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

 

▪ ธุรกิจด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance : “O&M”) 

SUTG ด าเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมาเกี่ยวกับการ O&M โดย SUTG ได้ลงนามในสัญญากับเทศบาลนครแม่

สอด เพื่อด าเนินงานระบบ SUT-MBT ขนาด 75 ตัน โดยเริ่มด าเนินการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 และสิ้นสดุ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยรายได้ที่ SUTG จะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่สามารถจัดการได้ใน

แต่ละเดือน ซึ่งมีรายละเอียดของสัญญาและสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปสมมติฐาน O&M 

รายการ สมมติฐาน 

ปริมาณขยะ 75 ตันต่อวัน 

อัตราค่าจ้าง 1,500 บาทต่อตัน 

จ านวนวันที่ด าเนินการ 330 วัน/ปี 

ประสิทธิภาพในการด าเนินการ ร้อยละ 90.00 

 

ส าหรับความเป็นไปได้ในการได้รับการต่อสัญญา O&M กับเทศบาลนครแม่สอด และการได้รับงาน O&M 

ใหม่นั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า SUTG มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับงาน 

O&M เพิ่มเติม เนื่องจาก (1) งาน O&M เป็นงานที่ไม่ได้ต้องการเทคโนโลยี หรือข้อได้เปรียบเฉพาะของ 

SUTG และ (2) แนวโน้มของภาครัฐบาลที่ต้องการลดงบประมาณการจ้างเอกชนในงาน O&M ลง และหัน

มาเริ่มด าเนินโครงการเองมากยิ่งขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมให้ SUTG 

ไม่ได้รับการต่อสญัญา O&M กับเทศบาลนครแม่สอด และไม่ได้รับงาน O&M เพิ่มเติม จากสมมติฐานในการ

ด าเนินงานและบ ารุงรักษาข้างต้น สามารถสรุปรายละเอียดการประมาณการได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ O&M 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รายได้ O&M  8.331/ 33.41 33.41 33.41 33.41 11.14 
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หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รวมรายได้  8.33 33.41 33.41 33.41 33.41 11.14 

หมายเหตุ:     1/ เป็นการประมาณการรายได้โดย SUTG และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 

▪ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร 

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการก่อนค่าเสือ่มราคาของ SUTG ประกอบไปด้วย ค่าวัตถุดิบในการก่อสรา้ง 
ค่าพนักงานในการก่อสร้าง ค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  ทั้งนี้แม้ว่าต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริการในอดีตช่วง 2 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2559 - 2560 มีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 64.13 – 77.96 ต่อ
รายได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม (1) โครงการในอดีตเป็นในหลายโครงการเป็นโครงการที่ได้รับงานและสรา้ง
รายได้ผ่านการเป็นผู้รับจ้างเหมาช่วงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหลัก  แต่อย่างไรก็ตามใน
อนาคต SUTG จะเป็นผู้ด าเนินโครงการและรับงานโดยตรงให้กับผู้ว่าจ้าง และ (2) ผลงานในอดีตที่ผ่านมา
นั้น SUTG ได้รับงานที่มีลักษณะนอกเหนือจากการโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เช้ือเพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์ ที่ที่ปรึกษาประมาณการไว้ในอนาคต เช่น 
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการก่อสร้างโรงผลิต Pyrolysis Oil 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Plasma Gasification โครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ ามัน เป็นต้น จากเหตุผล
ดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนขายและ
ต้นทุนการผลิตในอดีตจึงอาจไม่สะท้อนความสามารถในการจัดการต้นทุนในอนาคตได้อย่างแม่นย ามากนัก 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ SUTG พบว่า SUTG ได้มีประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
โครงการที่ SUTG คาดว่าจะได้รับคัดเลือกและลงนามสัญญาโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2561 ไว้อย่าง
ละเอียด ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงร้อยละ 71.90 – 77.40 ตอ่รายได้ทั้งหมด 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือว่าการประมาณการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ เนื่องจาก 
SUTG ได้มีการประมาณการในแต่ละกิจกรรมและอ้างอิงจากประสบการณ์ของโครงการในลักษณะเดียวกัน
ซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ  ในอดีต ทั้งนี้ในส่วนของโครงการที่ SUTG ยังไม่ได้มีการวางแผนประมาณ
การค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิรสะได้ใช้สัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 76.67 ของ
รายได้ในแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ SUTG ได้ประมาณการ
ไว้ เนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อว่าโครงการในอนาคตต่าง ๆ เป็นโครงการที่มีลักษณะเดียงกันกับ
กับโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2561 ดังนั้นสัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะสามารถสะท้อน
ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนต่าง ๆ ของ SUTG ได้ดีที่สุด 

ตารางสรุปการประมาณการต้นทุนขายและบริการ - ธุรกิจก่อสร้าง 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ร้อยละของรายได้ธุรกิจกอ่สร้าง 77.97% 64.81% 75.93% 76.67% 76.67% 76.67% 76.67% 

รวมต้นทุนก่อสร้าง (217.41) (207.32) (411.89) (593.55) (602.58) (602.58) (614.63) 
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▪ ธุรกิจด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการสัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาต่อ
รายได้ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 โดยอ้างอิงจาก การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของ SUTG 

 

ตารางสรุปการประมาณการต้นทุนขายและบริการ – ธรุกิจ O&M 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ร้อยละของรายได้ธุรกิจ O&M  40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 
รวมต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้ริการ  (3.33)1/ (13.37) (13.37) (13.37) (13.37) (4.46) 

หมายเหตุ 1/ เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมโดย SUTG และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

▪ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น
ค่าใช้จ่ายที่คงที่ไม่แปรผันตามรายได้ของ SUTG 

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารระหว่างปี 2561 - 2565 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วยสมมติฐานให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเติบโตจากปี 2560 ด้วย
อัตราคงท่ีที่เท่ากับอัตราเงินเฟ้อ ตลอดการประมาณการในระหว่างปี 2561 – 2565 

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  22.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 

(6.47) (7.89) (8.05) (8.21) (8.37) (8.54) (8.71) 

 
▪ ธุรกิจด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) 

ในส่วนของธุรกิจด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่ง เป็นต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยอ้างอิง การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของ SUTG โดยมีสมมติฐาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเติบโตด้วยอัตรา
คงที่ท่ีเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ ตลอดการประมาณการในระหว่างปี 2561 – 2565 

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร – ธุรกิจ O&M 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต   309.12% 2.00% 2.00% 2.00% -66.00% 
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หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 

 (0.37)1/ (1.53) (1.56) (1.59) (1.62) (0.55) 

หมายเหตุ 1/ เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมโดย SUTG และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

4) รายได้อื่น 

รายได้อื่นของ SUTG ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากธุรกิจหลัก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า

รายได้อื่นเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลักของ SUTG และไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วยสมมติฐานให้รายได้อื่นคงที่เท่ากับ  0.00 บาท ตลอดการประมาณการใน

ระหว่างปี 2561 - 2565 

ตารางประมาณการรายได้อื่น 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รายได้อื่น 0.03 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5) ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SUTG โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย

ละ 20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยกรมสรรพากร 

 ตารางประมาณการภาษีเงินได้ 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 54.42 105.20 122.31 169.89 170.60 168.24 159.81 

อัตราภาษีเงินได้ 20.34% 20.10% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

ภาษีเงินได้ (11.07) (21.14) (24.46) (33.98) (34.12) (33.65) (31.96) 

 

6) เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี 2561 - 2565 โดย (1) 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ และระยะเวลาการช าระหนี้ของ SUTG นั้น อ้างอิงจากสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดขึ้น

จริงในปี 2560 และ (2) ข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้บริหารของ SUTG ที่ได้มีการประมาณการระยะเวลาของงานระหวา่ง

ท าเท่ากับ 30 วัน จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการภาษีเงินได้ 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ 6.55 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81 

ระยะเวลาการช าระหนี้ 12.77 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 
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หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ระยะเวลางานระหว่างท า - - 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

7) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

จากแผนการลงทุนของ SUTG ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร SUTG มีแผนการลงทุนโรงงานในการก่อสร้าง

เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน อันมีมูลค่า 30.00 ล้านบาทในปี 2561 นอกจากนี้ ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้ประมาณการถึงเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงและทดแทนสินทรัพย์ (Replacement 

Capital Expenditures) โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะมีไว้เพื่อทดแทนสินทรัพย์ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ SUTG 

ที่เสื่อมสภาพลง เพื่อให้ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจของ 

SUTG และช่วยให้ SUTG บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

เงินลงทุนใหม่เพื่อขยายการด าเนินธุรกิจ 30.00 - - - - 

เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงและทดแทนสินทรัพย์ 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 

รวมเงินลงทุนในอนาคต 41.61 17.61 17.61 17.61 17.61 

หมายเหตุ:     เงินลงทุนในการก่อสร้างและติดต้ังเครื่องจักรต่าง ๆ นั้นจะถูกบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของ SUTG ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อ SUTG  
รับเหมาก่อสร้างและติดต้ังเครื่องจักรแล้วเสร็จ สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกโอนให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

8) ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่า

เสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกค านวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา 

สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

เครื่องมือเครื่องใช้ 5 - 10 ป ี
เครื่องใช้ส านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ป ี
ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง 5 ปี 

ที่มา:งบการเงินของ SUTG 

9) สรุปประมาณการทางการเงินของ SUTG 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ SUTG โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของ SUTG 

หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รายได้จากการขาย
และให้บริการ 

278.87 328.46 575.88 807.56 819.34 819.34 812.78 
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หน่วย : ล้านบาท 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ต้นทุนขาย (217.41) (210.66) (425.26) (606.91) (615.94) (615.94) (619.08) 

ก าไรขั้นต้น 61.46 117.81 150.62 200.65 203.40 203.40 193.70 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

(6.47) (8.26) (9.58) (9.77) (9.96) (10.16) (9.26) 

EBITDA 55.00 109.55 141.05 190.88 193.44 193.24 184.44 

ค่าเส่ือมราคา (0.58) (4.29) (12.38) (14.77) (16.77) (19.09) (18.90) 

EBIT 54.42 105.26 128.67 176.11 176.67 174.15 165.54 

ต้นทุนทางการเงิน - (0.06) (6.36) (6.22) (6.07) (5.90) (5.73) 

EBT 54.42 105.20 122.31 169.89 170.60 168.24 159.81 

ภาษีเงินได้ (11.07) (21.14) (24.46) (33.98) (34.12) (33.65) (31.96) 

ก าไรสุทธิ 43.35 84.06 97.84 135.91 136.48 134.59 127.85 

ที่มา:     งบการเงินของ SUTG และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

10) อัตราคิดลด 

ในการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของ SUTG (Weighted Average Cost of Capital 

- WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม 

(Cost of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือ

หุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

▪ การค านวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) 

WACC  = Ke x We + Kd x (1-t) x Wd 

โดยที ่

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อย 14.92 

Kd= อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอนาคตของ SUTG โดยอ้างอิงค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 6.25 

T  = ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00 

We    = สว่นของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียงเท่ากับร้อยละ 53.11  

Wd    = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียง เท่ากับร้อยละ 46.89 โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ในปัจจุบัน โครงสร้างทางการเงิน
ของ SUTG มีสัดส่วนใช้เงินกู้ที่ต่ า ซึ่งยังไม่ได้สะท้อนโครงสร้างทางการเงินใน
ระยะยาวที่ SUTG ได้ประเมินไว้ และเมื่อเทียบกับบริษัทเทียบเคียงที่มีการ
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน SUTG ยังสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้หนี้เพื่อ
ลดได้อีก 
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▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm - Rf) 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ วันที่ 3 
เมษายน 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.56 เนื่องมาจาก ระยะเวลา 10 ปีเป็น
ระยะเวลาที่ที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎี 
ใน ตลท. และในพันธบัตรรัฐบาล  

Market Return (Rm) อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Total 
Return Index: TRI Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่เดือน เมษายน ปี 
2553 - เดือน เมษายน ปี 2562) มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.02 

Adjusted Beta (β) Leverage Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง

กับ SUTG หรือมีรายได้จากการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับงาน

โครงการภาครัฐเป็นหลัก เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital IQ) เพื่อ

ใช้ในการค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) มีค่าเท่ากับ 1.21 โดย

อ้างอิง Unlevered Beta จากบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 

0.72 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ที่

เท่ากับ 0.40บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 0.85 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 0.87 บริษัท 

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 1.22 

ดังนั้น  

Ke  = 2.56% + [1.31 x (12.02% – 2.56%)] = 14.92% 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ SUTG เท่ากับร้อยละ 10.36 อันมีรายละเอียดดังนี้ 
WACC  = (14.92% x 66.73%) + [6.25% x (1 – 20%) x 33.27%] 

=  10.36% 

11) มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

▪ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SUTG 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ SUTG โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ SUTG ปี 2561 – 2565 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2561F ปี 2562F ปี 2563F ปี 2564F ปี 2565F 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน:      

ก าไรสุทธ ิ 97.84 135.91 136.48 134.59 127.85 

ค่าเส่ือมราคา 12.38 14.77 16.77 19.09 18.90 

ต้นทุนทางการเงิน 6.36 6.22 6.07 5.90 5.73 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (83.66) (60.01) (3.05) - 1.68 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธิ 32.93 96.89 156.26 159.59 154.15 

กระแสเงินสดจากการลงทุน:      

เงินลงทุน (41.61) (17.61) (17.61) (17.61) (17.61) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธ ิ (41.61) (17.61) (17.61) (17.61) (17.61) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ (8.68) 79.28 138.65 141.97 136.54 

อัตราคิดลด 10.36% 10.36% 10.36% 10.36% 10.36% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (7.87) 65.09 103.15 95.71 83.40 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)     1,171.19 

อัตราคิดลด     10.36% 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย     715.39 

ที่มา:การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (EBITDA x Forward EV/EBITDA) = 1,171.19  

EBITDA = 
ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ในปีสุดท้ายที่ประมาณ
การมีค่าเท่ากับ 184.44 ล้านบาท 

Forward EV/EBITDA = 

ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของอัตราส่วน EV/EBITDA ในอนาคต มีค่าเท่ากับ 6.35 เท่า โดยอ้างอิงจาก
ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของ (1) บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 24.90 เท่า (2) บริษัท 
ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 6.35 เท่า (3) บริษัท ซิน
เท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 5.24 เท่า 

 

ตารางมูลค่าหุ้น SUTG ในสว่นของ SUTGH 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ SUTG ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 339.48 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ SUTG ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป 715.39 

มูลค่ากิจการของ SUTG (Enterprise Value) 1,054.87 
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หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3.72 

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 23.96 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) 1,075.11 

สัดส่วนของ SUTG ของ SUTGH 66.00% 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ SUTGH 709.57 

 

มูลค่าหุ้นของ SUTG ที่ค านวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในกรณีฐานเท่ากับ 709.57 ล้านบาท 

12) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและ Forward EV/EBITDA 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิดลด 

(Discount Rate) และ (2) อัตราส่วน Forward EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 

2.50 ในทั้งสองปัจจัยดังกล่าว เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่ากิจการ โดย

ช่วงเปลี่ยนแปลง +/- ร้อยละ 2.50 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่ส าคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับ

ความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความน่าเช่ือถือที่ต่ าที่สุดที่ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการ

ประเมินมูลค่าของกิจการมีช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไป อันสามารถสรุปสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ SUTG ด้วยวิธ ีDCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) +/- 2.50% (WACC เท่ากับ 10.10% – 10.62%) 
Forward EV/EBITDA +/- 2.50% (Forward EV/EBITDA เท่ากับ 6.19 – 6.51 เท่า) 

จากสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว จะได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อหุ้น SUTG โดยสรุป
ดังนี ้

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ SUTG ด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 

+2.50% กรณีฐาน -2.50% 

Fo
rw

ar
d 

EV
/E

BI
TD

A +2.50%       713.84        721.38        729.01  

กรณีฐาน       702.17        709.57        717.07  

-2.50%       690.51        697.77        705.13  

   ที่มา:การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก SUTG เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน ตลท. จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ

ความสามารถที่จะเปลี่ยนหุ้นของ SUTG ที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้และไม่เสียมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
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พิจารณาปรับลดมูลค่าหุ้น SUTG โดยอ้างอิงอัตราส่วนลดสภาพคล่อง (Discount of Lack of Marketability) 

กรณีฐานเท่ากับร้อยละ 32.60 ซึ่งอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยมัธยฐานของงานวิจัยต่าง ๆ อันรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อท่ี 

3.5.4 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของส่วนลดสภาพ

คล่อง ในอัตราเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 2.50 ในมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SUTG เนื่องจากส่วนลดสภาพคล่อง

อาจมีความแตกต่างกันได้ อันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น โครงสร้างบริษัท โครงสร้างอุตสาหกรรม สภาวะ

และโครงสร้างตลาด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางสรุปมูลค่าสว่นของผู้ถือหุ้นของ SUTG 

หน่วย : ล้านบาท มูลค่าหุ้นของ SUTG 
(ก่อนการคิดลด) 

มูลค่าหุ้นของ SUTG 
(หลังการคิดลด 31.79% - 33.42%) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SUTG (ร้อยละ 66.00) 690.51 - 729.01 459.77 -  497.30 
ที่มา:การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ:    1/ เนื่องจาก ส่วนลดสภาพคล่องอาจมีความแตกต่างกัน อันข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น โครงสร้างบริษัท โครงสร้างอุตสาหกรรม สภาวะและ
โครงสร้างตลาดในขณะนั้น เป็นต้น 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าของ SUTG ที่ค านวณ

ได้อยู่ระหว่าง 459.77 -  497.30 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่ารวมที่บริษัทฯ ช าระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการ

ทั้งหมด SUTG โดยการรับโอนหุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ SUTGH ถือร้อยละ 66.00 ณ วันโอนกิจการ จ านวน 

132,000 หุ้น ที่มูลค่า 460.00 ล้านบาท โดยมูลค่าของ SUTG ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ มีมูลค่า

สูงกว่า (ต่ ากว่า) มูลค่ารับโอน (0.23) – 37.30 ล้านบาท หรือร้อยละ (0.05) - 8.11 

3.5.7 สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของ SUTG 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าหุน้ของ SUTG 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 

(ล้านบาท) 
รายละเอียด 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี 106.67 

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้
อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการน าสินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคต
ของธุรกิจของ SUTG ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี 

106.67 

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากกว่า
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้ค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ได้ค านึงถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต และ
ไม่ได้ค านึงถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัย ภายนอก
อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 

3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา
ตลาด 

N/A 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวิธีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคาซ้ือขาย
ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่
ในสภาวะปกตินักลงทุนสามารถซ้ือ และ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและปริมาณได้
ตามที่ต้องการของผู้ที่ต้องการจะซื้อ และผู้ที่ต้องการจะขาย อย่างไรก็ตามเนื่องจาก SUTG 
ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท. จึงไม่สามารถค านวณด้วยวิธีดังกล่าวได้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.1 วิธีอัตราส่วน P/BV 104.97 – 141.63 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่
เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการน า
สินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของ SUTG ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราส่วน P/E 594.92 - 790.64 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อก าไรต่อหุ้น เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากก าไร
สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร
สุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ท าให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้
อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

5. วิธี เปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

407.32 

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ซ่ึงหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของ
กิจการที่แตกต่างกันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธี
นี้มีความผันผวนของหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึง
เป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด 

459.77 -  497.30 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของ SUTG ที่ได้จากการประเมิน
เท่ากับ 459.77 -  497.30 ล้านบาท ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่
สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการ เติบโต รวมทั้ง
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่ายของ 
SUTG ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้ งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่า
สมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีน้ีเป็นวีธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่า SUTG 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ SUTG คือ วิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแส
เงินสดในอนาคตของ SUTG โดยได้รวมถึงประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ SUTG จะได้รับรู้ในอนาคต โดยสรุปที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้น SUTG เท่ากับ 459.77 -  497.30 ล้านบาท หรือ
เท่ากับ  2,298.87 - 2,486.48 บาทต่อหุ้น  
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3.6 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสิ่งตอบแทน – หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี  ออดิท 

จ ากัด ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บน

สมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารส าคัญดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนละถูกต้อง รวมทั้ง พิจารณาจาก

สถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

การด าเนินธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของมูลค่าบรษิทั

ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีต่าง ๆ จ านวน 

6 วิธี ได้แก่ 

▪ วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

▪ วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

▪ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

▪ วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึง่แบ่งออกเป็น 
2 วิธีคือ 
- วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 
- วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio: “P/E”) 

▪ วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

▪ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.6.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทางบัญชีตาม
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

ตารางมูลค่าหุ้นตามบัญช ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 486.48 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 59.48 
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 103.48 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว (455.94) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร 9.62 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (1.12) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 202.01 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 589.97 

ราคาหุ้น (บาท/หุ้น) 0.34 
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การประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะไดมู้ลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้นเท่ากับ 0.66 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 65.76 ของ
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาหุ้นท่ีค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จรงิของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจากมิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม 

3.6.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ
การเงินของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น 
เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดจากการประเมินทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการขาดดุลที่สามารถน ามาลดภาษี
ได้ในอนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือภายหลังวันท่ีในงบการเงิน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงน าผลลัพธ์ที่
ค านวณได้หารด้วยจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าที่ดินล่าสุดอ้างอิง
จากรายงานการประเมิยมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัท เอเช่ียน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แวลูเอช่ัน จ ากัด ณ วันที่ 7 
และ 9 พฤศจิกายน 2560 (ซึ่งอยู่ในระยะเวลาภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ 2 เมษายน 2561) โดยการประเมินมูลค่า
ปรับปรุงมูลตามบัญชีของที่ปรึกษาทางการเงินอิสรมีรายละเอียดดังนี ้

 ตารางสรุปรายละเอียดการประเมินที่ดิน 

ที่ดิน เนื้อที่ 
ราคาตามบญัช ี

(ล้านบาท) 
ราคาประเมิน
(ล้านบาท) 

ส่วนต่าง 
(ล้านบาท) 

ที่ดินโฉนดเลขที่  215516 และเลขที่  
227879 (รวม 2 โฉนด) ตั้งอยู่ที่ซอยนวมิ
นทร์ 155 (ซอยสิงหเสนี 3) ถนนนวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  

1 ไร ่
6.44 

16.00 4.50 
5.06 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 18200 ตั้งอยู่ที่ ต.แม่แฝก
ใหม่ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่   

11 ไร่ 3 งาน  
3 ตารางวา 

10.59 16.90 6.31 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 98415 ตั้งอยู่ที่ ต.เมือง
เล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

12 ไร่ 10.44 7.20 (3.24) 

รวม 32.53 40.10 7.57 
 

ตารางสรุปมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง 

รายการ มูลค่า 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 202.01 

รายการปรับปรุง 
บวก ภาระผูกพันจากโครงการตาก 
บวก ค่าเผ่ือการด้อยค่าจากโครงการ TPC  
บวก หนี้สูญที่ได้รับการช าระคืน 
บวก มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของที่ดิน 4 โฉนดหลังจากท าการประเมินราคา 

 
43.02 
15.78 
14.65 
7.57 

มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง 283.03 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  589.97 
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รายการ มูลค่า 

ราคาหุ้นตามบัญชีต่อหุ้นหลังปรับปรุง (บาท/หุ้น) 0.48 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่า
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้นเท่ากับ 0.52 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 
52.03 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาหุ้นท่ีค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จรงิของ
บริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจากมิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม  

3.6.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็นการประเมินมูลคา่ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาในตลาด
นั้นเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์-อุปทานของหลักทรัพย์ของกิจการ โดยรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ แสดงได้ตามแผนภูมิ
ต่อไปนี ้ 

แผนภูมิราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของ
หลักทรัพย์ในแต่ละราคา (Volume Weighted Average Price - “VWAP”) ย้อนหลัง 7 วันท าการ 15 วันท าการ 30 
วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท าการ 180 วันท าการ 270 วันท าการ และ 360 วันท าการ จากวันที่ 
3 เมษายน 2561 ทั้งนี้การการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของบริษัทฯ 

ช่วงเวลา VWAP (บาทต่อหุ้น) 

7 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.41 

15 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.36 

30 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.36 

60 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.47 

90 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.62 

120 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.83 
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ช่วงเวลา VWAP (บาทต่อหุ้น) 

180 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.73 

270 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.70 

360 วันท าการ จากวันที่ 3 เมษายน 2561 1.66 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดจะได้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 1.36 – 1.83 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.36 – 0.83 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่า
ในอัตราร้อยละ 36.19 – 82.99 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน  

3.6.4 วิธีเปรียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรมีอัตราส่วน
มูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทฯ 
นั้น แต่ละบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาด
ของกิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของกิจการ เป็นต้น ดังนั้นการ
น าบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดและ
อาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น  

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงน าข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและรับบริหารจัดการงาน
วิศวกรรมโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่รับงานวิศวกรรมเชิงสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบ าบัดน้ าเสีย โรงควบคุมคุณภาพ
น้ า เป็นต้น เพื่อใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนใน 
ตลท. โดยสามารถสรุปรายช่ือและรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทยีบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  รับเหมาก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการ
ข น า ด ใหญ่ ที่ ซั บ ซ้ อนทุ ก รู ป แบ บ  แ ล ะมี
ความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหาร
โครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่าง
ครบวงจร 

40,992.30 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก  ทั้ง
งานแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงให้บริการครบวงจรทั้งงาน
ออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้าง
ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยมุ่งเน้นที่งาน
สาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

14,053.21
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บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับงานทั้งหน่วยงาน
ราชการ และเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งาน
วางรากฐานจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จ
สมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ 

8,000.00 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 
หมายเหตุ:     1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 
 
 
 

▪ วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการน ามูลค่าหุ้นตาม
บัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่งเท่ากับ 
0.34 บาทต่อหุ้น มาคูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 
(P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วัน
ย้อนหลัง 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 

บริษัท 
P/BV Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 1.70 1.70 1.72 1.80 1.82 1.85 1.89 1.92 1.97 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.94 1.95 1.96 2.14 2.25 2.36 2.47 2.52 2.58 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 1.46 1.49 1.51 1.57 1.58 1.62 1.59 1.52 1.49 

ค่ามัธยฐาน P/BV 1.70 1.70 1.72 1.80 1.82 1.85 1.89 1.92 1.97 

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทฯ 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

ราคาต่อหุ้นของบริษทัฯ (บาท/หุ้น) 0.58 0.58 0.59 0.62 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 

ที่มา:Capital IQ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 
1.70 - 1.97 เท่า อันส่งผลให้มูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.58 - 0.67 
บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.33 – 0.42 
บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 32.52 – 41.80 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
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▪ วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน 
P/E ของบริษัทเทียบเคียงได้ 

3.6.5 วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เป็นวิธีค านวณมูลค่าหุ้นที่
เหมาะสมของกิจการ โดยใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษี เ งินได้  ค่า เสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization - “EV/EBITDA”) ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ของบริษัทเทียบเคียงใน
อุตสาหกรรมรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ 
EBITDA ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยการประเมินมลูค่าด้วยวิธีดังกลา่ว
จะมีความแตกต่างของแต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่
อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน  

เนื่อง EBITDA ของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีค่าติดลบจึงไม่
สามารถประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกันได้ 

3.6.6 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงการสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้น มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัท ได้แก่ 
กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ากัด (HUC) และ บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ 
จ ากัด (HSMC) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ ควรจะประเมินบริษัท
ย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the parts-SOTP) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
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ตารางรายละเอียดโครงการสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ทรัพย์สิน ธุรกิจ 
ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่จดทะเบียนทั้งหมด 

วิธีการประเมิน 

บริษัทฯ 

ธุ รกิ จรับก่อสร้ า งและรับบริหาร
จัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบัดน ้า  
ระบบก าจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุ
เหลือ ใช้ ให้ เป็นพลั งงานทดแทน 
(Waste to Energy) 

100.00 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value 
Approach) 
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted 
Book Value Approach) 
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value 
Approach) 
4. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธรุกิจที่
ใกล้เคียงกัน (Market Comparable 
Approach) 
5. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน 
(Transaction Comparable Approach) 
6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-
ชัยสฤษดิ ์

โครงการระบบบ าบัดน้ า เสียทาง
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

100.00 
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value 
Approach) 

HUC 
โครงการระบบผลิตน้ าประปาและ
การจ่ายน้ าประปาเจดีย์แม่ครัว 

99.96 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

HSMC 
โครงการระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
รวบรวมน้ าเสียในเขตอุตสาหกรรม
มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า 

80.00 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

ทั้งนี ้กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ปัจจุบันไม่มีการประกอบกิจการแตอ่ย่างใด และไม่มีแผนที่จะประกอบกิจการ
ในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ด้วยวิธี
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) นอกจากนี้ HUC และ HSMC ปัจจุบันยังไม่มีการประกอบกิจการแต่
อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม HUC และ HSMC มีแผนการลงทุนโครงการที่จะกล่าวถัดไป และเป็นบริษัทที่มิได้จด
ทะเบียนอยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของ 
HUC และ HSMC ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

นอกจากนี้ HUC และ HSMC ปัจจุบันยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
โครงการที่จะเป็นธุรกิจหลักของ HUC และ HSMC ในอนาคต โดยเนื้อหาโครงการดังกล่าวจะกล่าวถัดไป 
นอกเหนือจากนี้ HUC และ HSMC เป็นบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของ HUC และ HSMC ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

มูลค่าบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระท าการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่บริษัทฯ  คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของบริษัทฯ (Free Cash Flow 
to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 
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2561 - 2565) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทฯ จะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน เป็นไปภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้น า FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of 
Capital) (“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยน าผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมา
รวมกับเงินสดและสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยอ้างอิงข้อมูล และ
สมมติฐานที่ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) รายได้ 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 พบว่ารายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการก่อสร้าง รายได้จากการ

ให้บริการ รายได้จากการขาย และรายได้อื่น ๆ ซึ่งจากผลการด าเนินงานและการสัมภาษณ์ผู้บรหิารพบว่า รายได้ใน

อนาคตของบริษัทฯ จะมาจากรายไดจ้ากการก่อสร้างเป็นหลัก เนื่องจากรายได้จากการให้บริการ ในปี 2560 บริษัท

ฯ ได้ให้บริการครบตามสัญญาและยังไม่มีสัญญาใหม่ในอนาคตส าหรับรายได้ในส่วนนี้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

▪ รายได้ก่อสร้างจากโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างที่ยังด าเนินการก่อสร้างทั้งหมด 6 โครงการซึ่งเป็นงานท่ีท าต่อเนื่องจาก
ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางรายได้จากการก่อสร้างจากโครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

หน่วย : ล้านบาท 
มูลค่าโครงการ

ทั้งหมด 
มูลค่างานที่

เรียกเก็บแล้ว 
มูลค่างาน
คงเหลือ 

ระยะเวลาโครงการ 

    เร่ิม สิ้นสุด 
โครงการพีทีที ฟีนอล 299.70 297.18 2.52 มิ.ย. 56 ก.พ. 61 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยศรีสะเกษ 50.82 50.60 0.22 ต.ค. 58 มิ.ย. 60 
โครงการบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลท่ายาง 239.01 111.63 127.38 เม.ย. 59 ต.ค. 61 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลบึงกาฬ 57.14 13.61 43.81 มี.ค. 59 ส.ค. 60 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองปัก 40.05 3.42 36.63 มี.ค. 59 ก.ย. 60 
โครงการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 66.36 23.89 42.47 เม.ย. 59 ม.ค. 61 
รวม 753.08 500.32 252.76   

ที่มา:     บริษัทฯ 
ส าหรับโครงการที่เลยก าหนดการส่งมอบ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 
เพื่อท่ีจะส่งมอบและเก็บค่าก่อสร้างในส่วนท่ีคงเหลือ 
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▪ รายได้ก่อสร้างจากโครงการในอนาคต 

ในปี 2561 บริษัทฯ ชนะประมูลโครงการประปาส่วนภูมิภาคชัยภูมิมูลค่าประมาณ 261.12 ล้านบาท คาด
ว่าจะสามารถรับรู้ได้ในไตรมาสที่ 2 นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าประมูลงานภาครัฐเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างระบบประปา การวางท่อส่งน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งคาดว่าจะมีการยื่นประมูลโครงการตั้งแต่
ช่วงกลางปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถประมูลงานโครงการระบบบ าบัดน้ าเสยีได้ทั้งหมด 3 
โครงการมูลค่าประมาณ 745.00 ล้านบาท และทยอยรับรู้ได้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ระยะเวลาโครงการ
ทั้งหมด 1.5 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียให้แก่
เทศบาลหลายแห่ง และเคยด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียมาก่อน และทราบถึง
รูปแบบความต้องการที่จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียได้ดี นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ 
คาดว่าจะสามารถประมูลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประมาณ 
200.00 ล้านบาทและรับรู้ได้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ระยะเวลาโครงการทั้งหมด 1.5 ปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ 
ได้รับการบรรจุรายช่ือผู้รับจ้างการประปาส่วนภูมิภาค ช้ันที่ 1 จากรายช่ือผู้รับจ้างที่ยังด าเนินการอยู่
ประมาณ 14 ราย โดยมีประมาณ 6 ราย ท่ีส่วนใหญ่ยื่นประมูลโครงการที่มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้าง 6 รายนั้นมีโอกาสน้อยที่จะเข้าร่วมประมูลงานของ กปภ. ในปัจจุบัน เนื่องจาก
โครงการของผู้ว่าจ้าง 6 รายนั้นเน้นโครงการก่อสร้างระบบขนส่งคมนาคมเป็นหลัก และมีจ านวนโครงการ
ในมือค่อนข้างสูง ในขณะที่บริษัทฯ จะเลือกประมูลงานตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งในปี 2561 จ านวน
โครงการที่น่าสนใจของกปภ. มีมูลค่าโครงการโดยรวมขั้นต่ าประมาณ 5,400 ล้านบาท  

การประมาณการรายได้ ปี 2562 - 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากโครงการใน
อนาคตจากมูลค่าโครงการทั้งหมดที่บริษัทฯ ประมูลได้ในแต่ละปีเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงระหว่าง 2558-
2561 เท่ากับ 709.81 ล้านบาท โดยไม่ค านวณปี 2560 เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีการประมูลงานจากการ
ประสบปัญหาทางการเงินจากโครงการในอดีตที่ไม่สามารถส่งมอบได้ตามเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้บริษัทฯ 
จ าเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อน าใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับโครงการในอนาคต โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2560 ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 200.00 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อลงทุนในโครงการบ าบัดน้ าเสีย ที่นิคม
อุตสาหกรรม มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงนโยบายในอนาคตส าหรบัการประมูลงาน พบว่าบริษัทฯ จะเลือกประมูลงานที่
บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในก่อสร้างงานนั้น ๆ และคัดเลือกประมูลงานจากผู้ว่าจ้าง ที่
บริษัทฯ เคยด าเนินการก่อสร้างให้มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ จะทราบถึงความต้องการของผู้ว่าจ้าง
ว่ามีลักษณะอย่างไร ส่งผลให้โครงการที่บริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานจะไม่เกิดปัญหาในการ
ส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากคุณภาพงานไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนด
สมมติฐานให้บริษัทฯ มีโครงการที่จะประมูลได้ทั้ งหมดเท่ากับ 709.81 ล้านบาท ต่อปี  โดยจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าระยะเวลาโครงการเฉลี่ยประมาณ 1.5 - 2 ปี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนด
สมมติฐานระยะเวลาโครงการทั้งหมดเท่ากับ 2 ปี ซึ่งเป็นสมมติฐานเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative 
assumption)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางรายได้ก่อสร้างจากโครงการในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท 2558A 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
โครงการในอดีต 427.76 495.56 243.08      
โครงการประปาส่วนภูมิภาคชัยภูมิ    261.12     
โครงการการก่อสร้างระบบประปา    200.00     
โครงการระบบบ าบัดน้ าเสีย    745.00     
โครงการในอนาคตตั้งแต่ปี 2562 - 2565     709.81 709.81 709.81 709.81 

รวม 427.76 495.56 243.08 1,206.12     
ที่มา:     บริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

▪ รายได้อื่น ๆ 

รายอื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายอุปกรณ์ระบบบ าบัดน ้าเสียให้แก่บริษัทในต่างประเทศ รายได้
จากให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นต้น ซี่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี 
โดยมี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากรายการพิเศษเงินประกันผลงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2.85 ล้านบาท 
และรายได้จากให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม 2.79 ล้านบาท ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การรายได้อื่นๆ ในช่วงปี 2561 – 2565 มีอัตราการเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.00 ต่อป ี

▪ สรุปประมาณการรายได้ 

จากการประมาณการรายได้ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประมาณการ
รายได้ในระหว่างปี 2561 - 2565 ได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท 2558A 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 551.93 242.70 215.48 252.76 - - - - 

โครงการอนาคต    183.41 984.08 1,103.36 709.81 709.81 

รายได้จากการบริการ 78.15 40.66 22.16 - - - - - 

รายได้อื่น ๆ 6.36 13.07 5.60 5.71  5.82  5.94  6.06  6.18  

รวมรายได้ 636.45 296.44 243.24 441.88  989.90  1,109.30  715.87  715.99  

ที่มา:     บริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2) ต้นทุนการก่อสร้าง 

ต้นทุนการก่อสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบก่อสร้าง ค่าพนักงานก่อสร้าง ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์

ก่อสร้าง และค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ทั้งนี้ต้นทุนก่อสร้างในอดีตช่วง 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 

2558 - 2560 สูงกว่ารายได้ทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ 12.26 เนื่องจากปัญหาการส่งมอบงานที่ล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผล

ให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าพนักงานก่อสร้าง และค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น ตามระยะเวลา

ที่เกินก าหนด จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นคือ บริษัท

ฯ จะเลือกประมูลงานที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในก่อสร้าง และคัดเลือกประมูลงานจากผู้
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ว่าจ้าง ที่บริษัทฯ เคยด าเนินการก่อสร้างให้มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ จะทราบถึงความต้องการของผู้

ว่าจ้างว่ามีลักษณะอย่างไร ส่งผลให้เวลาที่บริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานจะไม่เกิดปัญหาในการส่ง

มอบงานล่าช้า เนื่องจากคุณภาพงานไม่ผ่านการตรวจสอบ 

ในการประมาณการต้นทุนก่อสร้างระหว่างปี 2561 - 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วย

สมมติฐานดังนี้ (1) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยอัตราเฉลี่ยก าไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 15 จาก

นโยบายการบริหารจัดการต้นทุนในอนาคต ที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่เกิด

จากนโยบายการส่งมอบงานตามเวลาที่ก าหนด (2) อัตราเฉลี่ยก าไรขั้นต้นในอดีตช่วง 5 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี 

2556 – 2560 ของแต่ละประเภทโครงการที่มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 8.67 – 8.95 อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการประมาณต้นทุนระหว่างปี 2561 – 2565 ที่เกิดจากประสิทธิภาพของ

นโยบายการบริหารจัดการต้นทุนโดยค านึงถึงอัตราเฉลี่ยก าไรขั้นต้นในอดีตช่วง 5 ปี ย้อนหลัง ด้วยเช่นกัน ดังนั้น

การประมาณการต้นทุนก่อสร้างจะค านวณจากค่าเฉลี่ยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯและอัตราเฉลี่ยก าไร

ขั้นต้นในอดีตช่วง 5 ปี เท่ากับร้อยละ 10.87 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 15.00 

ระบบก่อสร้างและผลิตน้ าประปา 8.95 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 8.67 

ค่าเฉลี่ยส าหรับโครงการในอนาคต 10.87 

ที่มา:     บริษัทฯ  

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับส านักงาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารในอดีตช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560 มีแนวโน้มลดลงหากไม่ค านวณค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจ า ซึ่ง

เกิดจากการตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญ โดยค่าใช้จ่ายลดลงจากนโยบายการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น    

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารระหว่างปี 2561 - 2565 ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้ประมาณการ โดยให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี และ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอัตราการเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.00 ต่อป ี

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

หน่วย : ล้านบาท 2558A 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

คชจ. เงินเดือนพนักงาน 28.47 31.55 29.32 30.79 32.33 33.94 35.64 37.42 

คชจ. การขายและบริหาร 24.69 19.63 16.05 16.37  16.70  17.03  17.37  17.72  
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หน่วย : ล้านบาท 2558A 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รวม 53.17 51.18 45.37 47.16  49.03  50.98  53.01  55.14  

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  (3.73) (11.35) 3.94 3.96 3.98 4.00 4.02 

คชจ. ไม่เกิดขึ้นประจ า 4.34  50.11  4.74       

ที่มา:     งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4) ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย

ละ 20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยกรมสรรพากร โดย ปี 2560 บริษัท

ฯ มีผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกไป (Tax Loss Carryforwards) ประมาณ 200.00 ล้านบาท  

ตารางประมาณการภาษีเงินได้ 

หน่วย : ล้านบาท 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (90.82) (139.70)  (59.06)  (35.90) 57.50  63.57  17.89  17.95  

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 0.04  0.40  (1.80) - - - - - 

อัตราภาษีเงินได้ (ร้อยละ) (0.04) (0.28) 3.06% - - - - - 

ที่มา:     งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

5) เงินทุนหมุนเวียน 

เงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า งานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และเจ้าหนี้การค้า โดยระยะเวลาการเกบ็

หนี้ ระหว่างปีตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน ส่งผลให้

บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการตามงวดงานที่ตกลงกันไว้ได้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารนโยบายการจัดการ 

พบว่า บริษัทฯ จะเลือกรับงานท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ เพื่อการด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงาน

ตามที่ก าหนด ซึ่งจากแนวโน้มพบว่า บริษัทฯ สามารถส่งมอบงานและเรียกเก็บค่าก่อสร้างได้เร็วขึ้น ท่ีปรึกษา

ทางการเงินจึงก าหนดให้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เท่ากับระยะเวลาการเก็บหนี้ล่าสุด ปี 2560 เท่ากับ 132.95 วัน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับงานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และเจ้าหนี้การค้า ด้วย

สมมติฐานค่าเฉลี่ยของระยะเวลางานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และ ระยะเวลาการช าระหนี้ 3 ปีย้อนหลังระหว่างปี 

2558 – 2560 ซึ่งเท่ากับ 36.53 วัน และ 143.89 วัน ตลอดการประมาณการในระหว่างปี 2561 - 2565 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

หน่วย : วัน 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ 211.68 320.57 132.95 132.95 132.95 132.95 132.95 132.95 

ระยะเวลางานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 12.04 18.04 79.49 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 

ระยะเวลาการช าระหนี้ 103.01 129.61 199.04 143.89 143.89 143.89 143.89 143.89 

ที่มา:     งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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6) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตส าหรับการด าเนินการก่อสร้างใน

อนาคต เนื่องจากบริษัทฯ นิยมเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์แทนที่การซื้อแทน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าและ

สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้สูงกว่า 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2560 - 2565 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยการลงทุนใน

อดีต 3 ปีย้อนหลังของสัดส่วนการลงทุนต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

ส านักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท 2558A 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 2.72 0.86 0.19 1.13 1.15 1.17 1.19 1.20 

สัดส่วนของสินทรัพย์  1.23 0.29 0.10 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

ที่มา:  งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

7) ค่าเสื่อมราคา 

ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่า

เสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกค านวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางค่าเสื่อมราคา 

สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

ที่ดิน - 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 

ยานพาหนะ 10 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  5 

ที่มา:  หมายเหตุงบการเงินของบริษัทฯ 

8) สรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท 2558A 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รายได้จากการขาย 630.08  283.36  237.64  436.17  984.08  1,103.36  709.81  709.81  

ต้นทุนขาย 650.40  316.97  233.57  392.43  867.51  981.02  632.66  632.66  

ก าไรขั้นต้น (20.32) (33.61) 4.07  43.74  116.57  122.34  77.16  77.16  
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หน่วย : ล้านบาท 2558A 2559A 2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

คชจ. การขายและ
บริหาร 

57.51  101.29  50.11  47.16  49.03  50.98  53.01  55.14  

รายได้อื่น 6.37  13.07  5.60  5.71  5.82  5.94  6.06  6.18  

EBITDA (71.46) (121.83) (40.81) 2.29  73.37  77.30  30.20  28.19  

ค่าเส่ือมราคา (3.54) (3.64) (3.02) (3.52) (3.58) (2.60) (2.72) (2.88) 

EBIT (75.00) (125.47) (43.82) (1.23) 69.79  74.70  27.48  25.31  

ต้นทุนทางการเงิน (15.82) (14.69) (15.24) (34.67) (12.28) (11.12) (9.59) (7.37) 

EBT (90.82) (140.16) (59.06) (35.90) 57.50  63.57  17.89  17.95  

ภาษีเงินได้  0.04  0.40  (1.80) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ก าไรสุทธิ (90.78) (139.76) (60.869) (35.90) 57.50  63.57  17.89  17.95  

ที่มา:     งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

9) อัตราคิดลด 

ในการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของบริษัทฯ (Weighted Average Cost of 

Capital - WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตราดอกเบี้ยจาก

การกู้ยืม (Cost of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของ

ส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

▪ การค านวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) 

WACC  = Ke x We + Kd x (1-t) x Wd 

โดยที ่

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อย 12.21 

Kd                 = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยจากงบการเงินปี 2560  เท่ากับร้อยละ 
6.50 

T  = ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00 

We  = ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 56.61 

Wd  = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 43.39 

▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm - Rf) 

โดยที่  
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Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ วันที่ 
3 เมษายน 2560 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.56 เนื่องมาจาก ระยะเวลา 10 
ปีเป็นระยะเวลาที่ที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม
ทางทฤษฎี ใน ตลท. และในพันธบัตรรัฐบาล  

Market Return (Rm) อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET 
Total Return Index: TRI Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่เดือน 
มีนาคม ปี 2551 - เดือน มีนาคม ปี 2561) มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.02 

Adjusted Beta (β) Leverage Beta ของบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital 

IQ) เพื่อใช้ในการค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) มีค่า

เท่ากับ 1.02  

ดังนั้น  

Ke  = 2.56% + [1.02 x (12.02% – 2.56%)] = 12.21% 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost 
of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 9.17 อันมีรายละเอียดดังนี้ 
WACC  = (12.21% x 56.61%) + [6.50% x (1 – 20%) x 43.39%] 
  =  9.17% 

10) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ปี 2561 – 2565 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2561F ปี 2562F ปี 2563F ปี 2564F ปี 2565F 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน:      

ก าไรสุทธ ิ (35.90) 57.50  63.57  17.89  17.95  

ต้นทุนทางการเงิน 34.67  12.28  11.12  9.59  7.37  

ค่าเส่ือมราคา 3.52  3.58  2.60  2.72  2.88  

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (81.91) (59.81) (10.04) 40.90  0.02  

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธิ (79.62) 13.56  67.26  71.10  28.21  

กระแสเงินสดจากการลงทุน:      

เงินลงทุน (0.74) (1.47) (1.17) (1.19) (1.20) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธ ิ (0.74) (1.47) (1.17) (1.19) (1.20) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ  (80.37)  12.09   66.10   69.91   27.01  

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  (73.63)  10.15   50.84   49.21   17.41  
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หน่วย: ล้านบาท ปี 2561F ปี 2562F ปี 2563F ปี 2564F ปี 2565F 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)     179.03 

อัตราคิดลด (ร้อยละ)     9.17 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย     115.46 

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (EBITDA x Forward EV/EBITDA) = 179.03 

EBITDA = 
ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ในปีสุดท้ายที่ประมาณ
การมีค่าเท่ากับ 28.19 ล้านบาท 

Forward EV/EBITDA = 

ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของอัตราส่วน EV/EBITDA ในอนาคต มีค่าเท่ากับ 6.35 เท่า โดยอ้างอิงจาก
ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของ (1) บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 24.90 เท่า (2) บริษัท 
ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 6.35 เท่า (3) บริษัท ซิน
เท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่เท่ากับ 5.24 เท่า 

 

ตารางมูลค่าหุ้น บริษัทฯ เฉพาะส่วนธุรกิจบริษัทฯ 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 53.97 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของบริษัทฯ  115.46 

มูลค่ากิจการของบริษัทฯ (Enterprise Value) 169.44 

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 171.65 

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 19.84 

หัก: เงินกู้ยืมของโครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจา่ยน้ าประปา จังหวัดเชียงใหม่2/ 165.00 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของบริษัทฯ 156.24 

หมายเหตุ:    1/ อัตราการเพิ่มข้ึนของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basic) ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อของประเทศ 

2/ สัญญากู้ยืมระยะยาวจาก Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited (Yunan) โดยให้สิทธิ Yunan เป็นผู้เลือกวิธีการรับช าระเงินคืนดังนี้ 1) ช าระคืน

เงินต้นด้วยเงิน ภายหลังการด าเนินการเชิงพาณิชย์ทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี 2) ช าระเงินลงทุนคืนในรูปแบบของทุนใน

บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ี จ ากัด(HUC) ด้วยการโอนหุ้นที่บริษัทฯ ถือใน HUC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ Yunan หรือ บริษัทในเครือ 

Yunan (รายละเอียดสรุปสาระส าคัญในภาคผนวก) โดยที่ปรึกษาทางการเงินใช้สมมติฐานช าระเงินคืนด้วยเงินสดเป็นกรณีฐาน เนื่องจากปัจจุบันโครงการระบบผลิต

น้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา จังหวัดเชียงใหม่ HUC ได้ด าเนินการก่อสร้างเพียง 1 โรงงานจากทั้งหมด 2 โรงงาน และอีก 1 โรงงานยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง

และยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ 

 

▪ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและอัตราส่วน EV/EBITDA 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิด
ลด (Discount Rate) และ (2) ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของอัตราส่วน EV/EBITDA ในอนาคต (Forward 
EV/EBITDA) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 2.50 ในทั้งสองปัจจัยดังกล่าว เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
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กระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่ากิจการ โดยช่วงเปลี่ยนแปลง +/- 2.50% สะท้อนถึงความอ่อนไหวใน
ปัจจัยที่ส าคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วง
ความอ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความ
น่าเช่ือถือที่ต่ าที่สุดที่ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของกิจการมีช่วงของราคาที่ไม่
กว้างจนเกินไป อันสามารถสรุปสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวธิี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) +/- 2.50% (WACC เท่ากับ 8.94 - 9.40%) 
ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของอัตราส่วน EV/EBITDA 
ในอนาคต (Forward EV/EBITDA) 

+/- 2.50% (Forward EV/EBITDA เท่ากับ 6.19 – 6.51 เท่า) 

  ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว จะได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อ
หุ้นบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของบริษัทนฯ ด้วยวธิี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 

-2.50% กรณีฐาน +2.50% 

Fo
rw

ar
d 

EV
/E

BI
TD

A -2.50% 155.35 153.35 151.38 

กรณีฐาน 158.27 156.24 154.24 

+2.50% 161.19 159.13 157.09 

   ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ค านวณได้อยู่ระหว่าง  151.38 - 161.19 ลา้นบาทหรือ 
0.26 – 0.27 บาทต่อหุ้น  

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์  

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ จัดตั้งเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท บริษัทฯ 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปัจจุบันกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ไดด้ าเนินการก่อสร้างระบบ าบัดน้ าเสียเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ปัจจุบัน
ไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด และไม่มีแผนที่จะประกอบกิจการในอนาคต 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถประมาณการมูลค่าของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตาม
บัญชี (Book Value Approach) ทั้งนี้ในการประเมินมูลค่าที่ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของกิจการร่วมค้าไฮโดร
เท็ค-ชัยสฤษดิ์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสามารถค านวณมูลค่าได้ดังต่อไปนี ้



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 

104 | หน้า 

 

ตารางมูลค่าหุ้นกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชยัสฤษดิ์   

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์   12.65 

ที่มา:     งบการเงินปี 2560 ของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษด์ิ   

 

มูลค่ายุติธรรมของบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ากัด (“HUC”) 

HUC จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.96 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจโครงการลงทุนประเภทผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาและ
ธุรกิจที่เกีย่วข้อง  

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 HUC ได้เข้าท าสัญญากับ 5 เทศบาลเพื่อผลิตน้ าประปาเพื่อจ าหน่ายให้ผู้ใช้น้ าใน 5 
เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 30 ปี ได้แก่ โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบล
เจดีย์แม่ครัว (“โครงการแม่ครัว”)  และ โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเมืองเล็น 
ต าบลหนองแหย่ง ต าบลสันป่าเปา และต าบลสันนาเม็ง (“โครงการเมืองเล็น”) (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม HUC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาประเมินมูลค่ายุติธรรม HUC ด้วยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตของโครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปาเจดีย์แม่ครัว (โครงการเจดีย์แม่ครัว)  และเมืองเล็น 
(โครงการเมืองเล็น) เป็นระยะเวลา 30 ปีตามสัญญาสัมปทาน (ตั้งแต่ ปี 2562 – 2590)  

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าโครงการเจดีย์แม่ครัวได้ด าเนินการก่อสร้างแล้ว ด้วยความเร่งด่วนของความต้องการ
ของการใช้น้ าบริเวณพื้นท่ีนั้น และคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 ในขณะที่โครงการเมืองเล็นยังไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการเมืองเล็นที่อาจจะด าเนินการใน
อนาคตและดูความชัดเจนของแผนในอนาคตอีกครั้ง  

ดังนั้นที่ปรึกษาอิสระทางการเงินจึงประมาณการทางการเงินจากโครงการเจดยี์แม่ครวัเพียงโครงการเดียว ซึ่งประมาณ
การทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของโครงการเจดีย์แม่ครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)       รายได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของโครงการเจดีย์แม่ครัว โดยอ้างอิงจากสมมติฐานจาก             
1)รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเจดีย์แม่ครัว (Feasibility study) ของ บริษัทฯ ที่ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นสมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการ
ประมาณ และ 2) การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินที่อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
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ตารางสมมติฐานทั่วไป 

สมมติฐานทั่วไป 

ความต้องการใช้น้ าของประชาชนโดยเฉลี่ย1/ 120.00 ลิตรต่อวัน 

ปริมาณน้ าสูญเสีย ร้อยละ 20.00 

ก าลังการผลิตน้ าประปาสูงสุด 6,500.00 ลบ.ม. ต่อวัน 

ประสิทธิภาพของโรงงาน (Plant efficiency) 
ปีแรกเร่ิมต้นร้อยละ 75.00 และเพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปีสูงสุดร้อยละ 100.00  
ของก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 

อัตราการเพิ่มของประชากร 
ปีที 1-3 ร้อยละ 10.00 ต่อปี 
ปีที 4-6 ร้อยละ 8.00 ต่อปี 
ปีที 7-26 ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ปีที 27-30 ร้อยละ 0.00 ต่อปี 

ที่มา:     1/ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

▪ ประมาณการความต้องการใช้น้ าในบริเวณโครงการเจดีย์แม่ครัว 

ณ ปี 2558 ประมาณการความต้องการใช้น้ าชุมชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวนประชากร
โดยประมาณเท่ากับ 7,655 คน และมีโรงงาน 5 โรงงานท่ีมีความต้องการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม อ้างอิงจาก
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเจดีย์แม่ครัว (Feasibility study) ของ บริษัทฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระซึ่งได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นสมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการ
ประมาณ โดยโครงการเจดีย์แม่ครัวจะผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพดีกว่าคุณภาพน้ าที่ผู้ใช้น้ าบริเวณโครงการ
เจดีย์แม่ครัวอุปโภคและบริโภคในปัจจุบัน นั้นคือน้ าบาดาล นอกเหนือจากนี้อัตราคิดค่าบริการน้ าประปามี
อัตราที่ถูกกว่าอัตราเดิมในราคาต่ ากว่าร้อยละ 5.00 ส่งผลให้ผู้ใช้น้ าบริเวณโครงการเจดีย์แม่ครัวรวมทั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมมีแรงจูงใจที่จะเลือกอุปโภคและบริโภคน้ าประปาจากโครงการเจดีย์แม่ครัว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการความต้องการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม 

ล าดับ โรงงาน ความต้องการใช้น้ า (ลบ.ม. ต่อวัน) 
1 ผักกาดดอง ตรานกพิราบ 800.00 
2 เห็ดนางรมหลวง 15.00 
3 ผักแช่แข็ง 333.00 
4 ผักปลอกสารพิษ 2,333.00 
5 ไก่ย่างห้าดาว 333.00 

 รวม 3,814.00 
ที่มา: รายงาน Feasibility study ของ บริษัทฯ  

รายได้จากโครงการเจดีย์แม่ครัวมาจากการใช้น้ าประปาบริเวณรอบโครงการโดยแบ่งประเภทการใช้น้ าตาม
ประเภทการเก็บค่าบริการน้ าประปาของกปภ. ได้แก่ 1) ที่อยู่อาศัย 2) ภาคราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 3) 
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ (อุตสาหกรรม) สามารถแบ่งรายได้จากการจ าหน่ายน้ าตามประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางสัดส่วนตามประเภทการใชน้้ า 

ล าดับ ประเภท สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 ที่อยู่อาศัย  36.32 
2 ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 5.00 
3 ธุรกิจขนาดใหญ่ (อุตสาหกรรม) 58.68 
 รวม 100.00 

 
▪ อัตราค่าน้ าประปา 

อ้างอิงจากสัญญาผลิตน้าประปาเพื่อจ าหน่ายให้ผู้ใช้น้ าใน 5 เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ HUC คิดค่า
น้ าประปาต่อ ลบ.ม. อ้างอิงกับอัตราค่าน้ าประปาของการส่วนภูมิภาคในราคาต่ ากว่าร้อยละ 5.00 ราคาขั้น
ต่ าเท่ากับ 9.70 บาท ต่อ ลบ.ม. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอัตราการเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 
2.00 โดยอัตราค่าน้ าประปาส่วนภูมิภาคมีรายละเอียดดังตารางนี้ 

ตารางอัตราค่าน้ าประปาของการส่วนภูมิภาค (ท่ัวประเทศ) 

ช่วงการใช้น้ า 
(ลบ.ม. / เดือน) 

จ านวน 
หน่วย 

1. ที่อยู่อาศัย 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่ 
ราคา เป็นเงิน รวมเงิน ราคา เป็นเงิน รวมเงิน ราคา เป็นเงิน รวมเงิน 

ค่าน้ าขั้นต่ า   
อัตราขั้นต่ า 150 บาท / เดือน  

(9 ลบ.ม.) 
อัตราขั้นต่ า 300 บาท / เดือน  

(15 ลบ.ม.) 
0 - 10 10 10.20 102.00 102.00 16.00 160.00 160.00 18.00 180.00 180.00 
11 - 20 10 16.00 160.00 262.00 19.00 190.00 350.00 21.00 210.00 390.00 
21 - 30 10 19.00 190.00 452.00 20.00 200.00 550.00 24.00 240.00 630.00 
31 - 50 20 21.20 424.00 876.00 21.50 430.00 980.00 27.00 540.00 1,170.00 
51 - 80 30    21.60 648.00 1,628.00 29.00 870.00 2,040.00 
81 - 100 20    21.65 433.00 2,061.00 29.25 585.00 2,625.00 
101 - 300 200    21.70 4,340.00 6,401.00 29.50 5,900.00 8,525.00 
301 -1,000 700    21.75 15,225.00 21,626.00 29.75 20,825.00 29,350.00 

1001 - 2,000 1,000    21.80 21,800.00 43,426.00 29.50 29,500.00 58,850.00 
2,001 - 3,000 1,000    21.85 21,850.00 65,276.00 29.25 29,250.00 88,100.00 

> 3,000     21.90   29.00   
หมายเหตุ:     ผู้ใช้น้ าประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ ามากกว่า 50 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ าประปาเท่ากับผู้ใช้น้ าประเภท 2 ณ เวลานั้น โดยคิดต้ังแต่ ลบ.ม.ที่ 51 ผู้ใช้น้ าประเภท 
2 (รหัสที่ 28 และ 29) หากเดือนใดใช้น้ ามากกว่า 80 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ าประปาเท่ากับผู้ใช้น้ าประเภท 3 ณ เวลานั้น โดยคิดต้ังแต่ ลบ.ม.ที่ 81 

จากสมมติฐานที่กล่าวไปข้างต้น ที่ปรึกษาสามารถสรุปอัตราค่าน้ าประปาเฉลี่ยที่จะเรียกเก็บค่าใช้บริการ
จากกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทหลังคิดส่วนลดร้อยละ 5.00 ดังตารางต่อไปนี ้

ตารางสรุปอัตราค่าน้ าประปาเฉลีย่แต่ละประเภท 

ล าดับ ประเภท โครงการเจดีย์แม่ครัว (บาทต่อ ลบ.ม.) 
1 ที่อยู่อาศัย 9.70 
2 ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 19.20 
3 ธุรกิจขนาดใหญ่ (อุตสาหกรรม) 24.69 
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2)       ค่าใช้จ่าย 

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ ค่าประกันภัย และ ต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าน้ าดิบ  ค่าไฟฟ้า ค่า
สารเคมี และค่าด าเนินการและบ ารงุรักษา ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมตฐิานอัตราการเตบิโต
ของของต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการเจดีย์แม่ครัว ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ในระหว่างปี 2562 
- 2591 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานมี
อัตราการเติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางต้นทุนผลิต 

ต้นทุนการผลิต รายละเอียด 
ค่าบุคคลากร 600,000.00 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 500,000.00 บาทต่อปี 
ค่าประกันภัย ร้อยละ 2.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ 
ค่าน้ าดิบ 1.00 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าไฟฟ้า 0.80 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าสารเคมี 0.50 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 1.50 บาท ต่อ ลบ.ม 

ที่มา: รายงาน Feasibility study ของ บริษัทฯ 

3)       ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ 20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยกรมสรรพากร 

4)       ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์มีการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยมี
ระยะเวลา 30 ปี ตามระยะเวลาที่ได้รับสัมปทาน 

5)       เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมตฐิานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี 2561 - 2590 โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

เงินทุนหมุนเวียน วัน 
ระยะเวลาการเก็บหนี้ 30 
ระยะเวลาการเก็บสินค้า 30 
ระยะเวลาการช าระหนี้ 30 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)                 

 

108 | หน้า 

 

6)       ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ พบว่าโครงการเจดีย์แม่ครัว จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเป็นประจ า และค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาครั้งใหญ่ ได้แก่ การเปลี่ยนอุปกรณ์
เครื่องจักรส่วนท่ีส าคัญ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท 2567 2575 2583 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเป็นประจ า 5.00 ทุกปี 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาครั้งใหญ่ 3.60 3.60 3.60 

เงินลงทุนในอนาคต 8.60 8.60 8.60 

     ที่มา:     จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ      
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7)       สรุปประมาณการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของโครงการเจดีย์แม่ครัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของโครงการเจดีย์แม่ครัว ปี 2562 - 2576 

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

รายได้จากการขาย
และให้บริการ 

33.19  36.92  37.68  38.43  37.24  39.99  40.79  41.60  42.43  43.28  44.15  45.03  45.93  46.85  47.79  

ต้นทุนขาย (6.77) (7.52) (7.73) (7.93) (7.77) (8.36) (8.58) (8.81) (9.05) (9.29) (9.54) (9.79) (10.06) (10.32) (10.60) 

ก าไรขั้นต้น 26.42  29.40  29.95  30.50  29.47  31.63  32.20  32.79  33.39  33.99  34.61  35.24  35.88  36.53  37.19  

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

(0.76) (0.77) (0.78) (0.79) (0.79) (0.80) (0.82) (0.83) (0.84) (0.85) (0.85) (0.86) (0.87) (0.88) (0.90) 

EBITDA 25.66  28.63  29.18  29.72  28.68  30.82  31.39  31.96  32.55  33.15  33.76  34.38  35.00  35.64  36.29  

ค่าเส่ือมราคา (5.30) (5.47) (5.63) (5.80) (5.97) (6.13) (6.42) (6.59) (6.75) (6.92) (7.09) (7.25) (7.42) (7.59) (7.87) 

EBIT 20.36  23.16  23.54  23.92  22.71  24.69  24.96  25.38  25.80  26.23  26.67  27.12  27.58  28.06  28.42  

ภาษีเงินได้ (4.07) (4.63) (4.71) (4.78) (4.54) (4.94) (4.99) (5.08) (5.16) (5.25) (5.33) (5.42) (5.52) (5.61) (5.68) 

ก าไรสุทธิ 16.28  18.50  18.79  19.07  18.09  19.65  19.85  20.15  20.47  20.79  21.11  21.44  21.78  22.13  22.38  

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของโครงการเจดีย์แม่ครัว ปี 2577 - 2591 

หน่วย : ล้านบาท 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 

รายได้จากการขาย
และให้บริการ 

48.74  49.72  50.71  51.73  52.76  53.82  54.89  55.99  57.11  58.25  59.42  60.61  61.82  63.06  64.32  

ต้นทุนขาย (10.89) (11.18) (11.48) (11.79) (12.11) (12.43) (12.77) (13.11) (13.47) (13.83) (14.21) (14.59) (14.99) (15.39) (15.81) 

ก าไรขั้นต้น 37.86  38.54  39.23  39.94  40.66  41.38  42.12  42.88  43.64  44.42  45.21  46.02  46.83  47.66  48.50  

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

(0.91) (0.91) (0.92) (0.93) (0.94) (0.95) (0.96) (0.97) (0.98) (0.99) (1.00) (1.01) (1.02) (1.03) (1.04) 

EBITDA 36.95  37.63  38.31  39.01  39.71  40.43  41.17  41.90  42.66  43.43  44.21  45.01  45.81  46.63  47.47  

ค่าเส่ือมราคา (8.04) (8.21) (8.37) (8.54) (8.71) (8.87) (9.04) (9.33) (9.49) (9.66) (9.83) (9.99) (10.16) (10.33) (10.33) 

EBIT 28.91  29.42  29.94  30.47  31.01  31.56  32.12  32.58  33.17  33.77  34.38  35.01  35.65  36.31  37.14  

ภาษีเงินได้ (5.78) (5.88) (5.99) (6.09) (6.20) (6.31) (6.42) (6.52) (6.63) (6.75) (6.88) (7.00) (7.13) (7.26) (7.43) 

ก าไรสุทธิ 23.11  23.48  23.86  24.24  24.64  25.04  25.34  25.76  26.18  26.60  27.04  27.48  27.92  28.51  23.11  

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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8)        อัตราคิดลด 

เนื่องจากโครงการสร้างเงินทุนของโครงการเจดีย์แม่ครัว มีโครงสร้างเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
ดังนั้นการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) โดยมีสูตรการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 

▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm - Rf) + Greenfield project premium 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ 
วันที่ 3 เมษายน 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.56 เนื่องมาจาก 
ระยะเวลา 10 ปีเป็นระยะเวลาที่ที่ เหมาะสมที่จะสะท้อนถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎี ใน ตลท . และในพันธบัตร
รัฐบาล  

Market Return (Rm) อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET 
Total Return Index: TRI Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่
เดือน เมษายน ปี 2551 - เดือน เมษายน ปี 2561) มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 12.02 

Adjusted Beta (β) Unleverage Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกับโครงการ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital 

IQ) เพื่อใช้ในการค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) มีค่า

เท่ากับ 0.39 โดยอ้างอิงจากบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด 

(มหาชน)  

Greenfield Project Premium เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่มี
รายได้  ส่ งผลให้มีความเสี่ยงของโครงการเพิ่มขึ้น  ดั งนั้น
ผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าวจึงสูงขึ้นอ้างอิงจากงานวิจัย 
Greenfield Investment: Demystifying Incremental Risks 
ของ บริษัท Marsh & McLennan และ บทความเรื่ อง  Risk-
Adjusted Discount Rate Estimation จาก The Finsia Journal 
Of Applied Finance มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.00 

ดังนั้น Ke = 2.56% + [0.39 x (12.02% – 2.56%)] + 3.00% = 
9.25% 
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8)        มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของโครงการเจดีย์แม่ครัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของโครงการเจดีย์แม่ครัว ปี 2562 – 2576 

หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน:                

ก าไรสุทธ ิ 16.28  18.50  18.79  19.07  18.09  19.65  19.85  20.15  20.47  20.79  21.11  21.44  21.78  22.13  22.38  

ค่าเส่ือมราคา 5.30 5.47 5.63 5.80 5.97 6.13 6.42 6.59 6.75 6.92 7.09 7.25 7.42 7.59 7.87 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน 

(2.77) (0.31) (0.06) (0.06) 0.10 (0.23) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.08) (0.08) (0.08) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
สุทธิ 

18.83 23.69 24.41 24.87 24.24 25.66 26.33 26.82 27.32 27.83 28.35 28.88 29.41 29.96 30.53 

กระแสเงินสดจากการลงทุน:                

เงินลงทุน  (5.00) (5.00)   (5.00) (5.00)   (5.00) (5.00)    (8.60)   (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00)    (5.00) 5.00) (8.60) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ  (5.00) (5.00)   (5.00) (5.00)   (5.00) (5.00)    (8.60)   (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00)    (5.00) 5.00) (8.60) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ 13.81 18.66 19.36 19.81 19.15 20.55 17.60 21.67 22.15 22.64 23.13 23.62 24.13 24.64 21.58 

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ 

11.57 14.31 13.59 12.73 11.26 11.06 8.67 9.77 9.14 8.55 8.00 7.48 6.99 6.53 5.24 

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของโครงการเจดีย์แม่ครัว ปี 2577 – 2591 

หน่วย: ล้านบาท 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน:                

ก าไรสุทธ ิ 23.11  23.48  23.86  24.24  24.64  25.04  25.34  25.76  26.18  26.60  27.04  27.48  27.92  28.51  23.11  

ค่าเส่ือมราคา 8.04 8.21 8.37 8.54 8.71 8.87 9.04 9.33 9.49 9.66 9.83 9.99 10.16 10.33 10.33 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน 

 (0.08)  (0.08)  (0.08)  (0.08)  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.10)  (0.10)  (0.10)  (0.10)  (0.10)  (0.11) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
สุทธิ 

 31.09   31.66   32.24   32.83   33.43   34.03   34.65   35.30   35.93   36.58   37.24   37.90   38.58   39.27   39.93  

กระแสเงินสดจากการลงทุน:                

เงินลงทุน  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (8.60)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (8.60)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00)  (5.00) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ 25.70 26.23 26.77 27.32 27.87 28.42 28.99 25.98 30.16 30.74 31.33 31.93 32.54 33.15 33.73 

อัตราคิดลด 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ 

5.71 5.33 4.98 4.65 4.34 4.06 3.79 3.11 3.30 3.08 2.87 2.68 2.50 2.33 2.17 

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางมูลค่าหุ้นของ HUC 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการเจดีย์แม่ครัว ตั้งแต่ปี 2562 – 2591 199.79  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ HUC 199.79 

บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นรอ้ยละ 99.96  199.71 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของบริษัทฯ  199.71 

 
▪ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิดลด 
(Discount Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 2.50 เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การประเมินมูลค่ากิจการ โดยช่วงเปลี่ยนแปลง +/- 2.50% สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่ส าคัญของ
สมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มี
ความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ต่ าที่สุดที่
ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของกิจการมีช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไปอัน
สามารถสรุปสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ HUC 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) +/- 2.50% (WACC เท่ากับ 9.02 – 9.48%) 

  ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว จะได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อ
หุ้นบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ HUC ด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ช่วงเปลี่ยนแปลง 

-2.50% กรณีฐาน +2.50% 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก  204.87   199.71   194.74  

   ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของบริษัทฯที่ค านวณได้อยู่ระหว่าง  194.74 – 204.87 ล้านบาทหรือ 
0.33 – 0.35 บาทต่อหุ้น  
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มูลค่าบริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ากัด (”HSMC”) 

HSMC จัดตั้งเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลล่าสหรัฐ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 80 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับสิทธิในการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบัดน้ าเสีย และรวบรวมน้ าเสียในเขต
อุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ (Central Wastewater Treatment Plant and Collecting System of the industrial 
Zone of Mandalay -  โครงการ CTWP) ประเทศพม่า  

เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 HSMC ได้เข้าท าสัญญากับ Mandalay City Development Committee (“MCDC”)  ใน
การลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบาบัดน้ าเสีย และรวบรวมน้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ Central 
Wastewater Treatment Plant and Collecting System of the industrial Zone of Mandalay (“CWTP”) 
เป็นระยะเวลา 30 ปี (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม HSMC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาประเมินมูลค่ายุติธรรม HSMC ด้วยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตของโครงการ CTWP เป็นระยะเวลา 30 ปีตามสัญญาสัมปทาน (ตั้งแต่ ปี 2562 – 2591) คาดว่าจะด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

ซึ่งประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของโครงการ CTWP มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) รายได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของโครงการเจดีย์แม่ครัว โดยอ้างอิงจากสมมติฐานจาก             
1) สัญญาว่าจ้างระบบบ าบัดน้าเสียและระบบควบคุมน้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑเลย์  2) รายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ CTWP (Feasibility study) ของ บริษัทฯ ที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นสมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการประมาณ และ 
2) การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินท่ีอ้างอิงจากแหล่งท่ีมาที่มีความน่าเชื่อถือ  

รายได้จากโครงการ CTWP จะรับน้ าเสียจากโรงงานที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม และ มาบ าบัดเพื่อให้ได้
คุณภาพน้ าที่พร้อมที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ า ซึ่ง HSMC จะเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการโดยตรงกับทาง Mandalay 
City Development Committee ในฐานะผู้ว่าจ้าง (MCDC) ตามการใช้บริการของแต่ละโรงงานในเขต
อุตสาหกรรมโดย MCDC ในฐานะผู้ว่าจ้าง จะหักร้อยละ 5 ของรายได้ก่อนน าส่ง HSMC ซึ่งอ้างอิงจาก
สัญญาว่าจ้างระบบบ าบัดน้าเสียและระบบควบคุมน้ าเสยีในเขตอุตสาหกรรมมัณฑเลย์ โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทย้อนหลัง 3 ปี จากธนาคารแห่งประเทศไทย เท่ากับ 34.39 บาท ต่อ1 
ดอลลาร์สหรัฐ โดยรายละเอียดสัญญาการคิดค่าบริการดังนี้ 
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ตารางสรุปรายละเอียดสัญญาการคิดบริการ 

สมมติฐานทั่วไป 

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

ก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 2,200 ลบ.ม. ต่อวัน 

ประสิทธิภาพของโรงงาน (Plant efficiency)1/ 
ปีแรกเร่ิมต้นร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปีสูงสุดร้อยละ 75 ของ
ก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 

อัตราการเพิ่มค่าบริการ ร้อยละ 5 ต่อปี หลังจากหลังเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ปริมาณน้ าเสียที่เข้ารับการบ าบัดขั้นต่ า (Minimun Volume) 45,000 ลบ.ม. ต่อเดือน 

ค่าบริการขั้นต่ า 198,000 x (1.05)ปีที่ให้บริการ-1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท2/  1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34.39 บาท 

อัตราการคิดค่าบริการจากความเข้มข้นของ (BOD) 
5 มก./ล.< BOD <= 1,000 มก./ล. 3.60 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 
1,000 มก./ล. < BOD <= 2,500 มก./ล. 3.80 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 
2,500 มก./ล. < BOD  4.00 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 

ที่มา: 1/ Final feasibility study report ของบริษัทฯ 
2/ ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทย้อนหลัง 3 ปี จากธนาคารแห่งประเทศไทย  

จากการส ารวจโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์พบโรงงานโดยรอบทั้งหมด 93 
โรงงาน ประกอบด้วย โรงกลั่น โรงงานขนม โรงงานน้ าตาล โรงงานผลิตเครื่องหนัง โรงงานกระดาษ และ
โรงงานทอผ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางรายละเอียดโรงงานบริเวณเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์1/ 

โรงงาน จ านวน ปริมาณน้ าเสีย (ลบ.ม ต่อวัน) ค่า BOD เฉลี่ย (มก./ล.) 
โรงกลั่น 7 1,707.51 7,164.86 
โรงงานขนม 3 3.18 1,091.99 
โรงงานน้ าตาล 29 19.78 11,091.99 
โรงงานผลิตเครื่องหนัง 33 40.06 1,712.60 
โรงงานกระดาษ 19 1.73 302.85 
โรงงานทอผ้า 2 184.12 583.78 
รวม 93 1,956.37 6,356.55 

ที่มา: 1/ Final feasibility study report ของบริษัทฯ 

2) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ CTWP ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเช่าที่ อ้างอิงจาก
สัญญาว่าจ้างระบบบ าบัดน้าเสียและระบบควบคุมน้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑเลย์ เงินเดือนพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ ค่าประกันภัย และ ต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี และค่า
ด าเนินการและบ ารุงรักษา อ้างอิงจาก Feasibility study report ของบริษัทฯ ที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้พิจารณาและปรับประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการประมาณ
มากยิ่งขึ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานอัตราการเติบโตของของต้นทุนและ
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ค่าใช้จ่ายของโครงการ CTWP ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ในระหว่างปี 2562 - 2591 อ้างอิงจาก
อัตราเงินเฟ้อประเทศพม่าปี 2560 ของ World Bank เท่ากับร้อยละ 6.80  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางต้นทุนผลิต 

ต้นทุนการผลิต รายละเอียด 
อัตราการการเติบโต1/ ร้อยละ 6.80 
ค่าเช่าที่ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี 
เงินเดือนพนักงาน 2,000,000 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,500,000 บาทต่อปี 
ค่าประกันภัย ร้อยละ 0.3 ของมูลค่าสินทรัพย์ 
ค่าไฟฟ้า 2 ต่อ ลบ.ม 
ค่าสารเคมี 1.5 ต่อ ลบ.ม 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 7.5 ต่อ ลบ.ม 

ที่มา: 1/ World Bank 

3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศพม่าจัดเก็บในอัตราร้อยละ 25 ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียน รวมทั้งมีผู้ถือ
หุ้นเป็นชาวต่างชาติบางส่วนหรือทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม HSMC ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลา 5  ปี นับจากวันท่ีเริ่มผลิตครั้งแรก จากหน่วยงาน The Myanmar Investment Commission 
(MIC) ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2558 

4) ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์มีการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยมี
ระยะเวลา 30 ปี ตามระยะเวลาที่ได้รับสัมปทาน 

5) เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนตลอดระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

เงินทุนหมุนเวียน วัน 
ระยะเวลาการเก็บหนี้ 30 

ระยะเวลาการเก็บสินค้า 30 
ระยะเวลาการช าระหนี ้ 30 

 

6) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ พบว่าโครงการ CWTP จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเป็นประจ า และค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาครั้งใหญ่ ได้แก่ การเปลี่ยนอุปกรณ์
เครื่องจักรส่วนท่ีส าคัญ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท 2570 2575 2580 2585 2590 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเป็นประจ า 10.00 ทุกปี 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาครั้งใหญ่ 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

เงินลงทุนในอนาคต1/ 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

     ที่มา:     จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ     
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7) สรุปประมาณการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของโครงการ CWTP โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของโครงการ CWTP ปี 2562 - 2576 

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

รายได้จากการขาย
และให้บริการ 

1.70  7.15  7.51  90.05  94.55  99.55  104.24  109.46  114.93  121.01  126.71  133.05  139.70  147.08  154.02  

ต้นทุนขาย (0.65) (11.81) (13.40) (15.17) (16.20) (17.32) (18.48) (19.73) (21.07) (22.54) (24.04) (25.67) (27.42) (29.32) (31.27) 

ก าไรขั้นต้น 1.06  (4.66) (5.89) 74.88  78.35  82.23  85.77  89.72  93.86  98.47  102.67  107.37  112.28  117.76  122.74  

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

(0.69) (2.20) (2.31) (2.43) (2.56) (2.69) (2.84) (2.99) (3.24) (3.41) (3.58) (3.78) (3.98) (4.28) (4.51) 

EBITDA 0.37  (6.86) (8.21) 72.45  75.79  79.53  82.93  86.73  90.62  95.06  99.09  103.60  108.30  113.48  118.24  

ค่าเส่ือมราคา (2.19) (8.09) (8.42) (8.75) (9.09) (9.42) (9.75) (8.09) (11.59) (11.92) (12.25) (12.59) (12.92) (14.42) (14.75) 

EBIT (1.82) (14.95) (16.63) 63.70  66.71  70.12  73.18  78.65  79.03  83.14  86.83  91.01  95.38  99.06  103.48  

ภาษีเงินได้ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  (17.53) (18.29) (19.66) (19.76) (20.79) (21.71) (22.75) (23.85) (24.77) (25.87) 

ก าไรสุทธิ (1.82) (14.95) (16.63) 63.70  66.71  52.59  54.88  58.98  59.27  62.36  65.13  68.26  71.54  74.30  77.61  

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของโครงการ CWTP ปี 2577 – 2591 

หน่วย : ล้านบาท 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 

รายได้จากการขายและ
ให้บริการ 

161.72  169.80  178.78  187.21  196.57  206.40  217.31  227.55  238.93  250.88  264.14  276.59  290.42  304.94  321.07  

ต้นทุนขาย (33.40) (35.67) (38.15) (40.69) (43.45) (46.41) (49.63) (52.94) (56.54) (60.38) (64.58) (68.87) (73.55) (78.56) (84.01) 

ก าไรขั้นต้น 128.32  134.13  140.63  146.52  153.11  159.99  167.68  174.62  182.40  190.50  199.57  207.72  216.87  226.39  237.05  

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

(4.75) (5.01) (5.29) (5.67) (5.98) (6.32) (6.68) (7.06) (7.56) (8.00) (8.47) (8.97) (9.50) (10.16) (10.77) 

EBITDA 123.57  129.12  135.34  140.85  147.13  153.67  161.00  167.55  174.83  182.50  191.10  198.75  207.37  216.23  226.28  

ค่าเส่ือมราคา (15.09) (15.42) (15.75) (17.25) (17.59) (17.92) (18.25) (18.59) (20.09) (20.42) (20.75) (21.09) (21.42) (22.92) (23.25) 

EBIT 108.48  113.70  119.59  123.60  129.54  135.75  142.74  148.97  154.75  162.08  170.35  177.67  185.95  193.31  203.03  

ภาษีเงินได้ (27.12) (28.43) (29.90) (30.90) (32.39) (33.94) (35.69) (37.24) (38.69) (40.52) (42.59) (44.42) (46.49) (48.33) (50.76) 

ก าไรสุทธิ 81.36  85.28  89.69  92.70  97.16  101.81  107.06  111.72  116.06  121.56  127.76  133.25  139.46  144.98  152.27  

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด 
(มหาชน)                 

 

121 | หน้า 

 

8) อัตราคิดลด 

เนื่องจากโครงการสร้างเงินทุนของโครงการ CTWP มีโครงสร้างเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด ดังนั้นการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - 
“Ke”) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm - Rf) 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 
10 ปี ณ วันท่ี 3 เมษายน 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.56 
เนื่ องมาจาก ระยะเวลา 10 ปี เป็นระยะเวลาที่ที่
เหมาะสมที่จะสะท้อนถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมทาง
ทฤษฎี ใน ตลท. และในพันธบัตรรัฐบาล  

Market Return (Rm) อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SET Total Return Index: TRI Index) 
เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี (ตั้งแต่เดือน เมษายน ปี 2546 - 
เดือน เมษายน ปี 2561) มีค่าเท่ากับร้อยละ 15.34 

Adjusted Beta (β) Unleverage Beta ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภท

เดียวกันหรือใกล้เคียงกับโครงการ CTWP ที่ตั้งอยู่ในทวีป

เอเชีย เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital IQ) เพื่อ

ใช้ในการค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) มี

ค่าเท่ากับ 0.77 โดยอ้างอิงจากบริษัท Guangdong 

Investment Limited บริษัท China Water Industry 

Group Limited บริษัท China International 

Holdings Limited 

Greenfield Project Premium เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ

ยังไม่มีรายได้ ส่งผลให้มีความเสี่ยงของโครงการเพิ่มขึ้น 

ดังนั้นผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าวจึงสูงขึ้นอ้างอิง

จากงานวิจัย Greenfield Investment: Demystifying 

Incremental Risks ของ บริษัท Marsh & McLennan 

และ บทความเรื่ อง  Risk-Adjusted Discount Rate 
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Estimation จ า ก  The Finsia Journal Of Applied 

Finance มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.00 

ดังนั้น  

Ke = 2 . 56% + [0.77 x (11.60% – 2.56%)] + 3.00%  =  
12.87% 
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9) มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของโครงการ CTWP โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ CTWP ป ี2562 – 2576 

หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน: 

               

ก าไรสุทธ ิ (1.82) (14.95) (16.63) 63.70  66.71  52.59  54.88  58.98  59.27  62.36  65.13  68.26  71.54  74.30  77.61  

ค่าเส่ือมราคา 2.19 8.09 8.42 8.75 9.09 9.42 9.75 8.09 11.59 11.92 12.25 12.59 12.92 14.42 14.75 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน 

(0.14) (0.45) (0.03) (6.78) (0.37) (0.39) (0.41) (0.43) (0.45) (0.47) (0.50) (0.52) (0.55) (0.57) (0.60) 

กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานสุทธิ 

0.23  (7.31) (8.24) 65.67  75.42  61.62  64.23  66.64  70.41  73.80  76.88  80.32  83.91  88.14  91.76  

กระแสเงินสดจากการลงทุน:                

เงินลงทุน (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ (9.77) (17.31) (18.24) 55.67  65.42  51.62  54.23  56.64  25.41  63.80  66.88  70.32  73.91  43.14  81.76  

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธ ิ

(7.67) (12.04) (11.24) 30.39  31.65  22.12  20.59  19.05  7.57  16.85  15.65  14.58  13.57  7.02  11.79  

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ CTWP ป ี2577 – 2591 

หน่วย: ล้านบาท 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 

กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน: 

               

ก าไรสุทธ ิ 81.36  85.28  89.69  92.70  97.16  101.81  107.06  111.72  116.06  121.56  127.76  133.25  139.46  144.98  152.27  

ค่าเส่ือมราคา 15.09 15.42 15.75 17.25 17.59 17.92 18.25 18.59 20.09 20.42 20.75 21.09 21.42 22.92 23.25 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน 

(0.63) (0.66) (0.70) (0.73) (0.77) (0.81) (0.85) (0.89) (0.94) (0.98) (1.03) (1.08) (1.14) (1.19) (1.25) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
สุทธิ 

95.81  100.03  104.75  109.22  113.97  118.92  124.46  129.42  135.21  141.00  147.48  153.26  159.74  166.71  174.27  

กระแสเงินสดจากการลงทุน:                

เงินลงทุน (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (45.00) (10.00) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ 85.81  90.03  94.75  64.22  103.97  108.92  114.46  119.42  90.21  131.00  137.48  143.26  149.74  121.71  164.27  

อัตราคิดลด 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ 

10.96  10.19  9.50  5.70  8.18  7.60  7.07  6.54  4.37  5.63  5.23  4.83  4.47  3.22  3.85  

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางมูลค่าหุ้น HSMC 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ CTWP ตั้งแต่ป ี2562 – 2591 277.24 

หัก: ประมาณการเงินลงทุนส่วนที่เหลือ1/ 214.36 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ HSMC 62.88 

บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นรอ้ยละ 80.00  50.30 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของบริษัทฯ  50.30 

ที่มา:     งบการเงินบริษัทฯ ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน HSMC มูลค่า 15.64 ล้านบาท จากประมาณการเงินลงทุนทั้งหมด 230 ล้านบาท 

▪ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิดลด 
(Discount Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 2.50 เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การประเมินมูลค่ากิจการ โดยช่วงเปลี่ยนแปลง +/- 2.50% สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่ส าคัญของ
สมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มี
ความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ต่ าที่สุดที่
ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของกิจการมีช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไป อัน
สามารถสรุปสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ HSMC 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) +/- 2.50% (WACC เท่ากับ 12.55 – 13.19%) 

  ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว จะได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อ
หุ้นบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ HSMC ด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ช่วงเปลี่ยนแปลง 

-2.50% กรณีฐาน +2.50% 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก  59.81   50.30   41.29  

   ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของบริษัทฯท่ีค านวณได้อยู่ระหว่าง  41.29 – 59.81 ลา้นบาทหรือ 0.07 
– 0.10 บาทต่อหุ้น  
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการพิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีต่างๆ ข้างต้น กอปรกับการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ แล้วมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามโครงการสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มีวิธีการ
ประเมินท่ีแตกต่างกัน ภายใต้ขอบเขตเง่ือนไข ข้อดี ข้อจ ากัดของแต่ละวิธ ี 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเฉพาะ
ส่วนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร 
และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่าย
ของ บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล  

ทั้งนีก้ิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ปัจจุบันไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด และไม่มีแผนที่จะประกอบกิจการ
ในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ด้วย
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสม นอกจากนี้ HUC และ HSMC ปัจจุบันยังไม่มี
การประกอบกิจการแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม HUC และ HSMC มีแผนการลงทุนโครงการที่กล่าวไปข้างต้น และ
เป็นบริษัทฯ ที่มิได้จดทะเบียนอยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
วิธีการประเมินมูลค่าของ HUC และ HSMC ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสม ที่ปรึกษา
สรุปมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดตามโครงการสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ และวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปความเหมาะสมของมูลค่ายตุิธรรมตามโครงการสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ทรัพย์สิน 
ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่จดทะเบียนทั้งหมด 

มูลค่ายุตธิรรม 
(หน่วย:ล้านบาท) 

วิธีการประเมิน 

บริษัทฯ 100.00 151.38-161.19 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ 100.00 12.65 วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 

HUC 99.96 194.74 – 204.87 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

HSMC 80.00 41.29 – 59.81 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

รวม มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของบริษัทฯ 

 400.06 - 438.52  

จ านวนหุ้นสามัญ (ลา้นหุ้น)  589.97  
มูลค่าหุ้นบริษัทฯ  
(บาทต่อหุ้น) 

 0.68-0.74  

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ช่วงมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ  400.06 - 
438.52 ล้านบาท หรือ 0.68-0.74 บาทต่อหุ้น  ซึ่งต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.00 บาทต่อ
หุ้น เท่ากับ 0.26 – 0.32 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 25.67 – 31.19 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
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3.6.7 สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าหุน้ของบริษัทฯ 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี 0.34 

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้
อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการน าสินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคต
ของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี 

0.48 

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากกว่า
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้ค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ได้ค านึงถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต และ
ไม่ได้ค านึงถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัย ภายนอก
อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 

3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา
ตลาด 

1.36 – 1.83 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวิธีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคาซ้ือขาย
ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่
ในสภาวะปกตินักลงทุนสามารถซ้ือ และ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและปริมาณได้
ตามที่ต้องการของผู้ที่ต้องการจะซ้ือ และผู้ที่ต้องการจะขาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีราคา
ตลาดจะสะท้อนความต้องการของผู้ซ้ือและผู้ขายโดยไม่จ าเป็นต้องเท่ากับมูลค่าที่เหมาะสม
ของหลักทรัพย์นั้น และไม่มีสะท้อนถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ นอกจากนี้
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ต่ ามาก ดังนั้นวิธีมูลค่าตามราคาตลาดจึงอาจไม่
สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.1 วิธีอัตราส่วน P/BV 0.58 - 0.67 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่
เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการน า
สินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจขอของบริษัทฯ ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราส่วน P/E ไม่มี 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

5. วิธี เปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

ไม่มี 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ข อ ง ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด 
(SOTP) 

0.68 - 0.74 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของของบริษัทฯ ที่ได้จากการประเมิน
เท่ากับ 0.68 - 0.74 บาทต่อหุ้น ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อน
แผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการ เติบโต รวมทั้ง
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่ายของ 
บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่า
สมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีน้ีเป็นวีธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าของบริษัทฯ 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแส
เงินสดในอนาคตของบริษัทฯ โดยได้รวมถึงประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จะได้รับรู้ในอนาคต โดยสรุป
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 0.68 – 0.74 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้
ถือหุ้น 400.06 - 438.52 ล้านบาท
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3.7 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสิ่งตอบแทน – หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นแปลงสภาพโดยแบ่งเป็นส่วน 2 ส่วน ได้แก่ 

(1) มูลค่าส่วนของหุ้นกู้ด้วยวิธี Straight Bond Valuation 

(2) มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ด้วยวิธี Black-Scholes Option Pricing Model 

3.7.1 มูลค่าส่วนของหุ้นกู้ด้วยวิธี Straight Bond Valuation  

วิธี Straight Bond Valuation คิดค านวณจากการคิดลด (Discount) ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จ่ายจริงในแต่ละงวดกลับมา ณ 
วันท่ีออกหุ้นกู้ด้วยอัตราคิดลดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ตารางการประเมินมูลค่าส่วนของหุ้นกู้ดูว้ยวิธี Straight Bond Valuation 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ดอกเบี้ย (Coupon Rate) ร้อยละ 2.80 ต่อป ีโดยช าระดอกเบีย้ทกุ ๆ 6 เดือน 

ระยะเวลา 3 ปี นับแตว่ันออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 6.50 ต่อป ีอ้างจากอัตราดอกเบีย้เฉลี่ยในปัจจบุันของบริษัทฯ 

มูลค่าส่วนของหุ้นกู้ 903.19 บาท 

3.7.2 มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญด้วยวิธี Black-Scholes Option Pricing Model 

วิธี Black-Scholes Option Pricing Model เป็นวิธีค านวณมูลค่า Option ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล และ
เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Call Option ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณมูลค่าในส่วน
ของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว ซึ่งค านึงถึงความเป็นไปได้ของราคาหุ้นในตลาดของ บริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอยีด
ดังนี ้

ตารางการประเมินมูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพ ด้วยวิธ ีBlack-Scholes Option Pricing Model 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 265,000 หน่วย 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ 
1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (โดยเศษของหุ้น

ตั้งแต่หลักหน่วยให้ปัดขึ้น) 

ราคาแปลงสภาพ (K) 1.43 บาท 

ราคาหุ้นปัจจุบัน (S) 1.35 บาท 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่
ไม่มีความเส่ียง (r) 

ร้อยละ 1.60 อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี 

Volatility (σ) 
ร้อยละ 43.63 ค านวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี ตามอายุหุ้นกูแ้ปลง

สภาพซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่น่าจะสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีที่สุด 

ระยะเวลา (T) 3 ปี นับแตว่ันออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

N 
 

Cumulative Standard Normal Distribution (z-value) 
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ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 265,000 หน่วย 

 

สูตรในการค านวณ 

 

 

 

 

 

N(d1) 0.64 

N(d2) 0.47 

มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพ 
เป็นหุ้นสามัญ 

274.70 บาท 

สรุปมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยรวมมูลค่าส่วนของหุ้นกู้และมูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญมี
รายละเอียดดังนี้ 

มูลค่าส่วนของหุ้นกู้ 903.19 บาท 

มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพ 
เป็นหุ้นสามัญ 

274.70 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,177.89 บาท 

3.7.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ Volatility และสรุปมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ Volatility ที่มีต่อราคาหุ้นกู้แปลง
สภาพที่ประเมินได้ข้างต้น ด้วยระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา (Volatility) เนื่องจากตัว
แปรดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประเมินได้ค่อนข้างมาก และหุ้นของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปี ท่ี
ผ่านมามีปริมาณการซื้อขายท่ีค่อนข้างต่ า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ส าหรับการเคลื่อนไหวของราคา (Volatility) ที่มีระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี เพ่ิมเติมดังนี ้

ตารางสรุปการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ Volatility 

Volatility Period 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 

Volatility (σ) ร้อยละ 12.48 ร้อยละ 32.65 ร้อยละ 32.85 ร้อยละ 25.77 ร้อยละ 43.63 

มูลค่าหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

980.33 บาท 1,109.78 บาท 1,111.02 บาท 1,066.12 บาท 1,177.89 บาท 

 

ตารางสรุปการประเมินมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ราคาประเมิน ราคาเสนอขาย ราคาประเมิน - ราคาเสนอขาย 

มูลค่าส่วนของหุ้นกู ้ 903.19 บาท 1,000.00 บาท (96.81) บาท 
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 ราคาประเมิน ราคาเสนอขาย ราคาประเมิน - ราคาเสนอขาย 

มูลค่าของสิทธิในการแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญ 

77.13 - 274.70 บาท - 77.13 - 274.70 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพต่อหนว่ย 980.33 -  1,177.89 บาท 1,000.00 บาท (19.67) - 177.89 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ 259.79 - 312.14 ล้านบาท 265.00 ล้านบาท (5.21) - 47.14 ล้านบาท  

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวตอ่ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของ Volatility โดยก าหนดให้กรณีฐานเท่ากับ 3 ป ี
จะไดมู้ลคา่หุ้นกู้แปลงสภาพอยูร่ะหว่าง 980.33 -  1,177.89 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพหรอืเท่ากับมูลค่าหุ้น
กู้แปลงสภาพท้ังหมดอยู่ระหว่าง  259.79 - 312.14 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพต่ าสดุต่อหน่วยต่ ากว่าราคา
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เท่ากับ 19.67 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกูแ้ปลงสภาพสูงสุด
ต่อหน่วยสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 177.89 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามล าดบั 
หรือต่ ากว่าราคาเสนอขายเท่ากับรอ้ยละ 1.97 และสูงกว่าราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 17.79 ตามล าดับ  
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4. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ กับ SUTGH ซึ่งคาด

ว่าจะจัดตั้งขึ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึง 

ทรัพย์สินและหนี้สินท้ังปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ 

ที่ SUTGH มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ รวมถึงหุ้นสามัญจ านวนทั้งหมด 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ซึ่ง SUTGH ถือใน SUTG หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG 

และเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in 

Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 460,000,000 บาท บริษัทฯ จะ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 
บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 
265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ราคา 
1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH มีข้อดีของการเข้าท ารายการ จากการที่ 

สามารถน าความรู้ ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยีในการก าจัดขยะ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรม บุคลากรและ

ผู้บริหาร ของ SUTG มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ มูลค่ายุติธรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH สูง

กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน และโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลประกอบการของ SUTGH 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดังกล่าวอาจมีข้อด้อย คือ มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ทั้งในด้านราคา 

และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ภาระทางการเงินจากจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่และให้

สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่อย่างไรบริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่สามารถรับภาระทางการเงินที่

เกิดขึ้นได้ รวมทั้งแหล่งเงินทุนในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ คาดว่าการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

ดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ นอกจากนี้การเข้าท ารายการยังมีความเสี่ยงด้านผล

ประกอบการของ SUTG จากการที่ SUTG เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งในเรื่องของ (1) ความ

เสี่ยงจากการรับงานผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2) กระบวนการและวิธีการในการขอต่ออายุสิทธิประโยชน์ และ (3) 

การไม่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แต่อย่างไรก็ตาม แผนในการก่อสร้าง

โครงการก าจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่นยังคงมีอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ของรัฐบาล ซึ่ง SUTG ก็ยังมีโอกาสสูงที่จะ

ได้รับงานดังกล่าว เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโครงการขนาดเล็กซึ่งตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และ SUTG 
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ยังมีผลงานและประสบการณ์กับกลุ่มลูกค้าเอกชนในอดีต ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ SUTG จะเพิ่มการรับงานภาคเอกชน

ได้มากขึ้นในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ การ

เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามภายหลังการเข้าท าธุรกรรมแผนการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ จะยังไม่มีการเปลื่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเง่ือนไขการเข้าท า

รายการ 

การพิจารณาความเหมาะสมของสินทรัพย์ที่ได้มา คือราคารับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

มีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ากิจการที่เหมาะสมที่สุด คือวิธีมูลค่าคิดลดของกระแสเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 459.77 

-  497.30 ล้านบาท โดยมูลค่าของ SUTG ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ มีมูลค่าสูงกว่า (ต่ ากว่า) มูลค่ารับ

โอนที่ 460.00 ล้านบาทเท่ากับ (0.23) – 37.30 ล้านบาท หรือร้อยละ (0.05) - 8.11 

ส าหรับความเหมาะสมของมูลค่าสิ่งตอบแทน อันได้แก่ 

 หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 195,000,000 หุ้น ที่ราคา 1.0 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า  195.0 ล้านบาท 

ซึ่งบริษัทฯ ออกให้เพื่อรับช าระค่าโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าวิธีการ

ประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่สุด คือวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.68 - 0.74  

บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 132.23 - 144.94 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ที่ราคา 1.0 บาท

ต่อหุ้น คิดเป็นราคาต่ ากว่า 0.26 - 0.32 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 25.67 – 32.19 

 หุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 265,0000 หน่วย ที่ราคา 1,000.0 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นมูลค่า 265.00 

ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ออกให้เพื่อรับช าระค่าโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็น

ว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีรวมส่วนของมูลค่าส่วนของหุ้นกู้ด้วยวิธี Straight Bond 

Valuation และ มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ด้วยวิธี Black-Scholes Option Pricing Model 

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 980.33 -  1,177.89 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่า 259.79 - 312.14 ล้านบาท 

ซึ่งมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพต่ าสุดต่อหน่วยต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เท่ากับ 19.67  บาทต่อ

หนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพสูงสุดต่อหน่วยสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 

177.89 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามล าดับ หรือต่ ากว่าราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 1.97 และสูงกว่า

ราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 17.79 ตามล าดับ 

ตารางสรุปมูลค่ายุติธรรมในกิจการทั้งหมดของ SUTG และสรุปมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน 

สรุปมูลค่ายุติธรรมในกิจการทั้งหมดของ SUTG สรุปมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน 
รายการ ช่วงมูลค่ายุติธรรม รายการ ช่วงมูลค่ายุติธรรม 
SUTGH 459.77 -  497.30 ล้านบาท หุ้นสามัญเพิ่มทุน 132.23 - 144.94 ล้านบาท 

  หุ้นกู้แปลงสภาพ 259.79 - 312.14 ล้านบาท 
รวม 459.77 -  497.30 ล้านบาท รวม 392.02 - 457.08 

มูลค่าในกิจการทั้งหมดของ SUTG สูงกว่ามูลค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนเทา่กับ 2.69 – 105.28 ล้านบาท   
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 – 26.89 
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แผนภูมิสรุปมูลค่ายุติธรรมในกิจการทั้งหมดของ SUTG และสรุปมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน 

 

หากพิจารณาความเหมาะสมในด้านของราคานั้น บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม

เท่ากับ 459.77 -  497.30 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ี 392.02 - 457.08 ล้านบาท คิดเป็นราคา

สูงกว่า 2.69 – 105.28 ล้านบาท หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ  0.59 – 26.89 ดังนั้น การรับโอนกิจการทั้งหมดของ 

SUTGH โดยช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นเพ่ิมทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้างต้น จึงมีความเหมาะสม  

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการท ารายการครั้งนี้ 

ประกอบกับการท ารายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านของราคา และในด้านของการเสริมสร้างความแข็งแกรงใน

ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น ผู้หุ้นควรลงมติเห็นชอบในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 

ในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูล ความเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดท า

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน

ก าหนดขึ้นจากข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557 - 2560) รวมทั้งนโยบายการ

ด าเนินธุรกิจอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2561 - 2565) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

สมมติฐานหลัก เช่น อัตราคิดลดกระแสเงินสด เป็นต้น รวมถึงควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าซื้อเงินลงทุนใน

ครั้งนี้ประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม การตัดสินในอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้ าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่า ได้พิจารณาให้ความเห็นทางการเงินด้วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 

 
 

(นาย วรวัสส์ วัสสานนท์) 

ผู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน 

(นาย วรวัสส์ วัสสานนท์) 

กรรมการ 
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5. ภาคผนวก 

5.1 บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) 

SUTG ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งเล็งเห็นถึงเทคโนโลยีในการจัดการขยะที่ล้าสมัยและหยุด
นิ่งมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะพัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยน าเอาผลผลิตเชิงวิชาการมาเข้าสู่ตลาดผ่านการบริการรับเหมาก่อสร้างให้หน่วยงานราชการต่าง  ๆ และมีรายได้
หลักจากการประกอบธุรกิจเป็นการให้บริการในเชิงผู้รับเหมา (Contractor) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ SUTG มีความเช่ียวชาญ
ทั้งนี้ SUTG เป็นผู้ได้รับสิทธิการใช้เทคโนโลยีระบบจัดการ SUT-MBT ในเชิงพาณิชย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนใน “บัญชี
นวัตกรรมไทย” กับส านักงานงบประมาณเพียงรายเดียวในปัจจุบัน 

SUTG ได้มีการลงนามในสัญญาโครงการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรเป็นงานแรกเมื่อปี 2558 และ SUTG มี
การด าเนินธุรกิจหลักดังต่อไปนี้ 

 ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractor) ในด้าน 

(1) การติดตั้งเครื่องจักรและ ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง   (Refuse-Derived Fuel : 
RDF) และปุ๋ ยอินทรี ย์  (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived 
Fuel : RDF and Organic Fertilizer Production) (Mechanical and Biologival Treatment for 
Solid Waste Management System: “ระบบ SUT-MBT”) 

(2) การติดตั้งและก่อสร้าง โรงน้ ามัน Pyrolysis และ น้ ามันเตา ซึ่งเป็นผลประโยน์พลอยได้จากระบบ
การจัดการขยะ 

(3) ก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้า Plasma Gasification และ โรงไฟฟ้า RDF 

(4) บริการที่ปรึกษาโครงการเชิงวิศวกรรมดา้นการจดัการขยะ โรงไฟฟ้า RDF และ เช้ือเพลิงชีวมวลอื่น ๆ  

ที่ผ่านมา SUTG ได้รับงานและสร้างรายได้ผ่านการเป็นผู้รับจ้างเหมาช่วงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
หลัก โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานภาครฐั อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2560 SUTG ได้เริ่มรับงานตรงกับภาคเอกชน
ด้วยเช่นกันเพื่อเพ่ิมฐานลูกค้าและความสามารถในการท าก าไรของ SUTG โดยผลงานท่ีส าคัญของ SUTG มดีังนี ้
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ตารางผลงานที่ส าคญัของ SUTG 

ปี ผลงานที่ส าคัญ 

2558-2559 

โครงการการจัดการขยะแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ ในเขตเทศบาล 4 เทศบาล ประกอบไปด้วย 
เทศบาลท่าแชะ เทศบาลเมืองปัก เทศบาลด่านขุนทด และ เทศบาลเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ขอบเขตงานเบื้องต้นในการก่อสร้างดังนี้ 

1) ระบบจัดการ SUT-MBT 4 แห่ง ขนาด 20 ตันต่อวันและ ขนาด 25 ตันต่อวันที่ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) โรงกลั่นและผลิตน้ ามัน Pyrolysis 4 แห่ง ก าลังการผลิต 5,000 ลิตร/วัน 

2560 
โครงการก่อสร้างโรงกลั่นและผลิตน้ ามัน Pyrolysis ก าลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน ที่เกาะยาวน้อย 
จังหวัดพังงา 

2560 
โครงการก่อสร้างระบบจัดการ SUT- MBT ขนาด 25 ตันต่อวัน และ โรงกลั่นและผลิตน้ ามัน
Pyrolysis ก าลังการผลิต 3,750 ลิตร/วัน ที่เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

 

 ผู้ให้บริการด้านรับเหมาเชิงการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Contractor) 

SUTG ได้ลงนามในสัญญากับเทศบาลนครแม่สอด เพื่อด าเนินงานระบบ SUT-MBT ขนาด 75 ตัน ซึ่งมีก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี 8 เดือน โดยรายได้ที่ SUTG จะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่สามารถจัดการได้ในแต่ละเดือน 

โดยนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา SUTG มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีการปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย SUTG ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมซึ่งเข้าข่ายเป็นพัสดุที่รัฐสามารถจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ รายละเอียดของบัญชีนวัตกรรมจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป 

กลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ 

SUTG มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานการปกครองพื้นที่ที่ขึ้นกับองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ เทศบาล
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อย่างไรก็ตาม SUTG ไม่ได้จ ากัดแต่เพียงการรับงานจาก
ภาครัฐเท่านั้น เนื่องจากงานภาครัฐนั้นมีความเสี่ยงเรื่องการอนุมัติงบประมาณ และ การเบิกใช้ต่าง ๆ SUTG จึงรับงาน
ผ่านภาคเอกชนท่ีต้องการการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 

การด าเนินธรุกิจการจัดการขยะของ SUTG นั้นสอดคล้องกับและตอบสนองกับนโยบายการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ของภาครัฐภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการจัดการขยะในรูปแบบของ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย และให้ความส าคัญต่อการน าขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์
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ให้มากท่ีสุด ลดปริมาณขยะที่จะต้องน ากลับไปจัดการให้น้อยท่ีสุด โดยระบบการบริหารจัดการที่กล่าวข้างต้นจะมุ่งเนน้
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

SUTG เป็นผู้ได้รับสิทธิการใช้เทคโนโลยีระบบจัดการ SUT-MBT ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งระบบจัดการดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียน
ใน “บัญชีนวัตกรรมไทย” กับส านักงานงบประมาณ และ SUTG เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้องในการน า
เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้ รายละเอียดของบัญชีนวัตกรรมมีดังนี้ 

ตารางรายละเอียดบญัชีนวัตกรรม 

รหัสบัญชีนวัตกรรม 14000003 

ชื่อสามัญของผลงาน 

นวัตกรรมไทย 

ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-Derived Fuel:RDF) และปุ๋ย
อินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived 
Fuel:RDF and Organic Fertilizer Production) 

ชื่อทางการค้าของ 

ผลงานนวัตกรรมไทย 

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ 

มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี  ( Suranaree University of Technology - 
Mechanical and Biological Treatment for Municipal Solid Waste 
Management System: SUT- MBT) 

หน่วยงานที่พัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย 

บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) 

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน มีนาคม 2559 – มีนาคม 2566 (7 ปี) 

หมายเหตุ :     หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย มิถุนายน 2560 โดยส านักงบประมาณ 

 

นวัตกรรมดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูในแนวตั้ง (Vertical Agitators) ซึ่งจะท าให้กองขยะที่อยู่
ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้น ป้องกันการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนทางด้านล่างของกองขยะที่
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ขยะที่ผ่านการบ าบัดจะมีน้าหนักลดลงประมาณร้อยละ 35.00 และมีความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 30.00 
ส่วนที่เหลือจะเป็นขยะพลาสติกประมาณร้อยละ 35.00 โดยกระบวนการบ าบัดจะมีหน่วยปฏิบัติการส าคัญของ
เทคโนโลยี MBT อยู่ 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

(1) ระบบคัดแยกขั้นต้น หรือ (Front-End) เริ่มโดยการคัดแยกขยะอันตราย (ถ่านไฟฉายหลอดไฟ แบตเตอรี่ และ
อื่น ๆ) และขยะรีไซเคิลได้ (กระดาษแข็ง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม ถุงพลาสติกสะอาด และ
อื่น ๆ) โดยใช้แรงงานคน บนสายพานคัดแยก จากนั้นขยะจะถูกล าเลียงโดยใช้สายพาน ไปยังชุด เครื่องสับขยะ
เพื่อทาหน้าท่ีฉีกถุง และสับหยาบขยะมูลฝอยให้มีขนาดเล็กลงก่อนส่งเข้าสู่ขั้นตอนท่ี 2. 
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(2) ระบบบ าบัดทางกลและชีวภาพ (MBT) ขยะที่คัดแยกแล้วจากขั้นตอนที่ 1. จะถูกย่อยสลายทางชีวภาพโดย
จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบใบกวนแบบสกรูในแนวตั้ง (Vertical Agitators) เพื่อท าหน้าที่กวน
และกลับกองขยะท าให้ขยะที่อยู่ด้านล่างมีโอกาสสัมผัสอากาศได้มากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการย่อยสลายมี
ประสิทธิภาพสูงและเกิดอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาสั้น (Retention Time 30 วัน) 

(3) ระบบคัดแยกขั้นหลัง หรือ Back-End โดยขยะที่ผ่านการบ าบัดในข้ันท่ี 2. แล้วจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องคัดแยกแบบ
ตะแกรงหมุน เพื่อแยกอินทรีย์สารละเอียด ขยะพลาสติกหรือเช้ือเพลิงขยะ (RDF) 

ส่วนประกอบของระบบ SUT-MBT 

ที่มา:     ข้อมูล SUTG 

ภาพตัวอย่างระบบ SUT-MBT 

 

 

 

 

 ที่มา:     ข้อมูลของ SUTG 

ขั้นตอนการจัดการขยะของระบบ SUT-MBT 

ล าดับ ภาพขั้นตอน ค าอธิบาย 

1 

 

ขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) 
จะถูกขนส่งมาทิ้ง 
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ล าดับ ภาพขั้นตอน ค าอธิบาย 

2 

 

ท าการคัดแยกขยะด้วยมือ เช่น ขยะรี
ไซเคิล หรือ ขยะอันตราย โดยขยะจะ
ถูกล าเลียงมาโดยสายพานของระบบ 

3 

 

เมื่อท าการคัดแยกขยะครบแล้วจะ
น ามาผ่านการสับหยายเพื่อลดขนาด
ของขยะลงส าหรับขั้นตอนต่อไป 

4 

 

ขั้ นตอนการหมั กด้ วยทฤษฎี  MBT 
(Mechanic and Biological Waste 
Treatment) 

5 

 
เมื่อขยะได้ถูกย่อยโดยการหมักโดย
อาศัยขบวนการชีววิทยาของแบคทีเรีย
แล้ว จึงน ามาผ่านเครื่องร่อน เพื่อแยก
ขยะส่วนที่สามารถน าผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และ เช้ือเพลิงขยะเกรดต่ า 

6 

 

ท าการคัดแยกโลหะด้วยแม่เหล็กและ
เครื่ อ ง เป่ าลม  จึ ง เป็ นอั น เสร็จสิ้ น
กระบวนการจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็น 
RDF-3 

ที่มา:     ข้อมูลของ SUTG 

ผลพลอยได้จากกระบวนการจัดการขยะดังกล่าว คือ ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดิน เช้ือเพลิงขยะเกรดต่ า (Reject 
Waste) และ เช้ือเพลิงขยะ RDF-3 ซึ่งต่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างรายได้
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
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คุณสมบัติการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย 

ตามที่ SUTG ได้รับช่ือเป็นผู้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยส าหรับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง
(Refuse-Derived Fuel: RDF) และปุ๋ ย อิ นทรี ย์  (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-
Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer Production) จากส านักงบประมาณ โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นของการ
ขึน้ทะเบียนนวัตกรรมไทยสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญโดย
สถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย 

(2) เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51.00 หรือองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การผลิตและจ าหน่าย 

(3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ (ถ้า
มี) รวมทัง้ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันท่ีน่าเชื่อถือ 

(4) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุในเอกสาร ก ากับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จาก
หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เช่ือถือได้ 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ (1) - (4) จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยของส านักงบประมาณ และ
ถือเป็นพัสดุส่งเสริมนวัตกรรม ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ดังนั้น หากมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้น
ไป หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคา 

SUTG มีความเสี่ยงกับกระบวนการและวิธีการในการขอต่ออายุสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งหากยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์
ที่แน่ชัดว่า SUTG จะสามารถยื่นค าขอต่ออายุการขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว อาจส่งผลให้ SUTG ไม่มีช่ือขึ้นอยู่ใน
บัญชีนวัตกรรมไทยก็จะต้องได้รับพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ 
ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม SUTG มีแนวโน้มที่จะได้รับการต่ออายุบัญชีนวัตกรรมดังกล่าวเนื่อง
ด้วยการได้มาซึ่งนวัตกรรมนั้นจ าเป็นต้องผ่านการคัดเลือกอย่างละเอียด ทั้งนี้หาก SUTG ไม่ได้รับการต่ออายุสิทธิบัตร
ดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นว่าด้วยอายุที่เหลือของบัญชีนวัตกรรม SUTG จะสามารถสร้างผลงานด้านการรับเหมา
ก่อสร้างโครงการจัดการขยะที่เพียงพอในการท าธุรกิจต่อไปในอนาคตไม่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องผ่านข้ันตอนการ
ประมูลทั่วไปก็ตาม 

แผนการด าเนินการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

แผนภูมิการด าเนินการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

 
ขออนุมัติ

งบประมาณ
ท าสัญญารับ
จัดการขยะ

จัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง

ติดตามและ
ควบคุม
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เนื่องจาก SUTG เป็นผู้ได้รับสิทธิการใช้เทคโนโลยีระบบจัดการ SUT-MBT ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งระบบจัดการดังกล่าวได้
ขึ้นทะเบียนใน “บัญชีนวัตกรรมไทย” กับส านักงานงบประมาณ SUTG จึงเข้าสามารถรับงานจากภาครัฐผ่านการจัดซือ้
จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีข้ันตอน
สรุปได้ดังต่อไปนี ้

(1) เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมายของหน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

(2) คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐจัดท าร่างขอบเขตของงาน รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคเลือกงานท่ีมีการเสนอเข้ามา 

(3) เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(4) การเชิญชวนต่อรอง โดยแบ่งออกเป็น 

 กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือ วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ

ข้อเสนอไม่ได้มีการคิดราคา หรือ มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ไม่มีพัสดุอื่นทดแทนได้ หรือ มีความ

จ าเป็นโดยฉุกเฉิน หรือ เป็นพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว หรือ เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด

โดยหน่วยงานรัฐ หรือ เป็นพัสดุที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ พัสดุอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมี

ขั้นตอนดังน้ี 

- คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ / ต่อรองราคาตามความเหมาะสมแล้วแต่

กรณี 

- คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก 

 กรณีที่จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินไม่เกนิ 500,000 บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(5) ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(6) ลงนามในสัญญาตามแบบที่ก าหนด โดยมิจ าเป็นต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ในกรณีมีบุคคลอื่นโต้ แย้ง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
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5.2 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
1,500,000 บาท ภายใต้การควบคุมและบริหารงานของนายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชัย คล่องพิทักษ์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อด าเนินธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน ้า (Water Treatment 
Plant) ซึ่งได้แก่ การผลิตน ้าประปา การผลิตน ้าบริสุทธิ์ส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล 
และระบบผลิตน ้าแบบเคลื่อนย้าย ระบบบ าบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบ าบัดน ้าเสียเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) ระบบก าจัดขยะ (Solid Waste Treatment 
Plant) และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) ซึ่งการให้บริการเกี่ยวกับระบบน ้าถือ
เป็นรายได้หลักของธุรกิจ โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้น าส าหรับการให้บริการแก่ลูกค้าขนาดใหญ่ และสามารถให้บริการกบั
ลูกค้าได้ตั้งแต่งานที่มีความซับซ้อนน้อยซึ่งมีการแข่งขันสูงไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญ ประสบการณ์
และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแข่งขันไม่สูงมาก อาทิ ระบบผลิตน ้าส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล ระบบบ าบัดน ้าเสีย และระบบบ าบัดน ้าเสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ และด้วยประสบการณ์
ในการด าเนินธุรกิจมามากกว่า 30 ปี ท าให้บริษัทมีความเข้าใจถึงลักษณะหรือรูปแบบบริการที่ลูกค้าต้องการ  โดย
บริษัทมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่  

▪ การรับเหมาก่อสร้าง (ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดินระบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือครบวงจร)  

▪ การรับบริหารจัดการเดินระบบและบ ารุงรักษา  

▪ การลงทุนโครงการผลิตน ้าและบ าบัดน ้าเสีย  

โดยรูปแบบในการด าเนินธุรกิจนีส้ามารถแบ่งเป็น 4 ผลิตภณัฑ์ คือ  

▪ ระบบผลิตน ้า (Water Treatment Plant) ได้แก่ การผลิตน ้าประปา การผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล และการ
ผลิตน ้าบริสุทธ์ิหรือน ้าปราศจากแร่ธาตุส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  

▪ ระบบบ าบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบ าบัดน ้าเสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่หรือ
ระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)  

▪ ระบบก าจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) 

▪ การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) 
คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 5 ท่าน  ณ วันที ่3 เมษายน 2561  มดีังนี ้

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสลิบ สูงสวา่ง ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

2 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์ กรรมการ  

3 พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณ ี กรรมการ 

3 พล.อ.อ. เอกชัยนันท ์ธรรมสุจริต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

4 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ 

5 นายก าพล ปญัญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที ่3 เมษายน 2561 มีดังนี ้

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ ์ 84,484,688 14.32 

2. นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน ์ 54,999,600 9.32 

3. นาย กิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 9.10 

4. นาย สลิบ สูงสว่าง 50,013,103 8.48 

5. น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาส 26,987,003 4.57 

6. นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์ 19,000,000 3.22 

7. นาง ศัลยา จารุจินดา 15,461,637 2.62 

8. น.ส. ธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์ 13,021,600 2.21 

9. นาย ไพบูลย์ เสรีววิัฒนา 9,975,940 1.69 

10. นาย ณัฏฐวัฒน์ วุฒ ิ 9,768,556 1.66 

11. อื่นๆ 252,582,273 42.81 

 รวม 589,968,760 100.00 
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ข้อมูลทางการเงิน 

▪ งบก าไรขาดทุนรวม 

ตารางงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปี 2558 - 2560 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการกอ่สร้าง  664.83  89.48  365.23  89.98  229.11  90.80  

รายได้จากการให้บริการ  78.15  10.52  40.66  10.02  22.16  8.78  

รายได้จากการขาย  0.00  0.00  0.00  0.00  1.05  0.42  

รวมรายได้  742.98  100.00  405.89  100.00  252.32  100.00  

ต้นทุนในการก่อสร้าง  723.80  97.42  399.03  98.31  227.52  90.17  

ต้นทุนการให้บริการ  29.82  4.01  23.42  5.77  16.78  6.65  

ต้นทุนขาย  0.00  0.00  0.00  0.00  0.36  0.14  

รวมต้นทุน  753.62  101.43  422.45  104.08  244.66  96.96  

ก าไรขั้นต้น -10.64  -1.43  -16.56  -4.08  7.66  3.04  

รายได้อื่น 2.06  0.28  8.84  2.18  2.43  0.96  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  62.37  8.39  105.59  26.01  53.89  21.36  

ก าไรจากการด าเนินงาน  -70.95  -9.55  -113.31  -27.92  -43.80  -17.36  

ต้นทุนทางการเงิน  16.25  2.19  14.80  3.65  13.37  5.30  

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  -0.86  -0.12  -1.68  -0.41  -2.43  -0.96  

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -0.65  -0.09  -0.49  -0.12  0.00  0.00  

ก าไรสุทธิส าหรับงวด -88.71  -11.94  -130.28  -32.10  -59.60  -23.62  

ที่มา :  รายงาน 56-1 ของบริษัทฯ ปี 2560 
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▪ งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ตารางงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ปี 2559 – 2560 

 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  67.28  8.93  27.39  5.85  172.76  30.59  

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น – กจิการอืน่  191.40  25.40  77.78  16.61  28.28  5.01  

ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ  173.70  23.05  73.89  15.78  97.65  17.29  

ลูกหนี้เงินประกั นผลงาน  23.59  3.13  1.13  0.24  0.00  0.00  

ภาษีซื้อยังไม่ครบก าหนดช าระ  2.09  0.28  1.41  0.30  3.94  0.70  

งานระหว่างกอ่สร้าง  20.97  2.78  8.31  1.77  2.37  0.42  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  479.03  63.57  189.91  40.55  305.00  54.01  

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน 99.34  13.18  75.29  16.07  53.74  9.52  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  2.14  0.28  0.00  0.00  0.00  0.00  

ลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน  0.00  0.00  8.52  1.82  11.17  1.98  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2.97  0.39  2.97  0.63  2.97  0.53  

ที่ดินและอุปกรณ์  143.20  19.00  155.43  33.18  152.91  27.08  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1.41  0.19  4.85  1.04  5.17  0.92  

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  23.44  3.11  29.49  6.30  32.76  5.80  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  0.12  0.02  0.12  0.03  0.00  0.00  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1.90  0.25  1.80  0.38  1.02  0.18  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  274.52  36.43  278.47  5.45  259.74  45.99  

สินทรัพย์รวม  753.55  100.00  468.38  100.00  564.74  100.00  

       

หนี้สิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  172.93  22.95  94.25  20.12  19.84  3.51  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น  172.01  22.83  112.39  23.99  154.81  27.41 

เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  0.00  0.00  0.34  0.07  0.45  0.08  

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า  1.13  0.15  2.94  0.63  0.18  0.03  

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสรา้ง  46.52  6.17  27.81  5.94  9.81  1.74  

ภาษีขายรอน าส่ง  9.20  1.22  3.14  0.67  0.46  0.08  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  0.42  0.06  0.15  0.03  0.39  0.07  
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 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ประมาณการผลขาดทุนจากงานก่อสร้าง  7.85  1.04  0.57  0.12  0.75  0.13  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกจิการที่เกี่ยวขอ้ง  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  1.77  

เงินกู้ยืมระยะยาว  3.76  0.50  0.12  0.03  0.00  3.51  

ประมาณการรับประกันคุณภาพ  5.31  0.70  2.08  0.44  5.62  27.41  

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  0.75  0.10  0.00  0.00  0.00  0.08%  

เงินกู้ยืมระยะยาว  3.76  0.50  0.12  0.03  0.00  0.03  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  419.88  55.72  243.79  52.05  202.31  35.82  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  0.12  0.02  0.00  0.00  0.00  0.00  

เงินกู้ยืมระยะยาว-กจิการอื่น  114.84  15.24  125.64  26.82  125.64  22.25  

ประมาณการรับประกันคุณภาพ  6.89  0.91  3.90  0.83  5.39  0.95  

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน  15.54  2.06  10.13  2.16  7.54  1.34  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  0.39  0.05  0.00  0.00  0.00  0.00  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2.67  0.35  14.39  3.07  17.92  3.17  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  140.45  18.64  154.06  32.89  156.49  27.71  

หนี้สินรวม 560.33  74.36  397.85  84.94  358.80  63.53  

       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียนที่ออกช าระแล้ว 389.97  51.75  389.97  83.26  486.48  86.14  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  66.70  8.85  66.70  14.24  59.48  10.53  

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  0.00  0.00  0.00  0.00  103.48  18.32  

ก าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว  
- ส ารองตามกฎหมาย 

9.62  1.28  9.62  2.05  9.62  1.70  

ยังไม่ได้จัดสรร -273.56  -36.30  -398.64  -85.11  -455.94  -80.73  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  0.00  0.00  0.07  0.01  -1.12  -0.20  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  192.73  25.58  67.72  14.46  202.00  35.77  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  0.50  0.07  2.81  0.60  3.94  0.70  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 193.23  25.64  70.53  15.06  205.94  36.47  

รวมหนี้สิน 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 

753.55  100.00  468.38  100.00  564.74  100.00  

ที่มา :  รายงาน 56-1 ของบริษัทฯ ปี 2560  
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▪ อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน 

อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.14  0.78  1.51  

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.49  0.26  0.87  

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 55  79  34  

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 0.00 0.00 0.00 

ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 6.29  4.57  3.14  

วงจรเงินสด (วัน) -2  0  -80  

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร    

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) -1.43%  -4.08%  3.03%  

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) -9.55%  -27.92%  -17.36%  

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) -11.88%  -31.48%  -23.48%  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) -37.42%  -100.25%  -44.35%  

อัตราส่วนภาระหน้ีสิน    

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.91  5.88  1.78  

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) -6.61  3.65  1.43  

ที่มา:รายงาน 56-1 ของบริษัทฯ ปี 2560 
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5.3 บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ากัด (“HUC”) 

HUC จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.96 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจโครงการลงทุนประเภทผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 HUC ได้เข้าท าสัญญาผลิตน้ าประปาเพื่อจ าหน่ายให้ผู้ใช้น้ าใน 5 เทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะเวลา 30 ปี ได้แก่ โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเจดีย์ แม่ครัว 
(“โครงการแม่ครัว”)  ตั้งอยู่ ต าบลเจดีย์แม่ครัว อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการระบบผลิตน้ าประปา
และการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเมืองเล็น ต าบลหนองแหย่ง ต าบลสันป่าเปา และต าบลสันนาเม็ง ตั้งอยู่ ต าบลเมือง
เล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (“โครงการเมืองเล็น”) โดยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 285,000,000 บาท 
ประกอบด้วย โครงการแม่ครัวมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 165,000,000 บาท และ โครงการเมืองเล็น มูลค่าการลงทุน
เท่ากับ 120,000,000 บาท 

แผนภูมิต าแหน่งทีต่ั้งโรงผลิตและจ่ายน้ าประปาเจดยี์แม่ครัว 
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แผนภูมิต าแหน่งทีต่ั้งโรงผลิตและจ่ายน้ าประปาเมืองเล็น 

 
ขั้นตอนการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาของโรงผลิตและจ่ายน้ าประปาเจดีย์แม่ครวัและเมืองเล็น คือ น าน้ าดิบส่งไปท า
การตกตะกอนที่ถังโดยน้ าดิบถูกผสมสารเคมีก่อนเพื่อช่วยในการตกตะกอน, การปรับค่ากรด-ด่าง และเพื่อการฆ่าเชื่อ
โรคขั้นต้นก่อน จากนั้นน้ าใสที่ผ่านการตะกอนแล้วจะไหลไปท าการกรองต่อไป โดยใช้ระบบเมมเบรนหรือ ระบบกรอง
ทราย เพื่อผลิตเป็นน าประปา โดยมีการเติมสารเคมีเพื่อสารฆา่เชื้อโรคอีกครั้ง แล้วไหลไปพักน้ ายังถังเก็บน้ าใสก่อนจา่ย
น้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าตามเส้นท่อจ่ายน้ า 

แผนภูมิขั้นตอนการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา 
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5.4 บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ากัด (”HSMC”) 

HSMC จัดตั้งเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลล่าสหรัฐ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 80.00 และ Supreme Enterprise Limited ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับสิทธิ์ในการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบัดน้ าเสีย และรวบรวมน้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สภาพเมียนมาร์  

เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 HSMC ได้เข้าท าสัญญากับ Mandalay City Development Committee (“MCDC”)  ใน
การลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบาบัดน้ าเสีย และรวบรวมน้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ Central 
Wastewater Treatment Plant and Collecting System of the industrial Zone of Mandalay (“CWTP”)  

HSMC จะด าเนินการในลักษณะ B.O.T. (Build-Operate-Transfer) โดยได้สิทธิก่อสร้างและด าเนินการบริหาร
จัดการโรงบ าบัดน้ าเสียและรวมรวมน้ าเสีย ซึ่งจะรับบ าบัดน้ าเสียจาก เขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ เป็นระยะเวลา 30 
ปี โดยสัญญาสัมปทานสามารถต่อได ้สองครั้ง ครั้งละ 10 ปี และจะต้องด าเนินการสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลา สอง
ปี โดยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 230,000,000 บาท  

แผนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม 

 
โครงการ CTWP จะรับน้ าเสียจากโรงงานที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมและ มาบ าบัดเพื่อให้ได้คุณภาพน้ าที่พร้อมที่จะ
ปล่อยลงสู่แม่น้ า ซึ่งปัจจุบันนั้นมีอัตราการปล่อยน้ าทิ้งอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลบ.ม. ต่อวัน ภายหลังการก่อสร้างคาด
ว่าโครงการ CTWP จะสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ 2,000 - 2,200 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่ง HSMC จะเป็นผู้เรียกเก็บเงินตรงกับ
ทาง MCDC ตามการใช้บริการของแต่ละโรงงานในเขตอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้น้ าเสียนั้นไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมโดยรอบของเมืองมัณฑะเลย์ 
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แผนภูมิลักษณะและขอบเขตการให้บรกิารโครงการ 
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5.5 สัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และ Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited  

สัญญามีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงและเง่ือนไขในการกู้ยืมเงินปรากฏตามสัญญาการลงทุน ( Investment 
Agreement) สรุปได้ดังนี้ 

ตารางสรุปสญัญากู้ยืมเงิน 
 รายละเอียด 

วันที่ของสัญญา  16 มีนาคม 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 30 กันยายน 2558 

คู่สัญญา  
(1) บริษัทฯ (2) ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี ้(3) Yunnan Water Investment Company Limited (“Yunnan”) และ 
(4) Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited (“Yunnan-HK”)  

ขอบเขตของสญัญา  

เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการผลิตน้าประปาเพื่อจ าหนา่ยให้ผู้ใช้น้ าใน 5 เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก ่(1) 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว (2) เทศบาลต าบลเมืองเล็น (3) เทศบาลต าบลหนองแหย่ง (4) เทศบาลต าบลสัน
นาเม็ง และ (5) เทศบาลต าบลสันป่าเปา (โครงการ) โดยโครงการประกอบดว้ยโรงงานทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงงานที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว และ 2. โรงงานที่เทศบาลต าบลเมืองเล็น  

ข้อตกลงที่ส าคญั  

1) Yunnan-HK ตกลงให้เงินลงทุนแก่บริษัทฯ จ านวน 285,000,000 บาท (เงินลงทุน)  
2) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการกอ่สร้างของโครงการ ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 คู่สัญญาทุกฝ่าย
ตกลงให้ Yunnan-HK มีสิทธิเลือกรับช าระเงินลงทุนในโครงการ ดังต่อไปนี ้ 
(1) ช าระคืนด้วยเงิน (Pay-back Option) ก าหนดช าระคืนเงินต้นทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมกับดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี นับจากวันขอเบิกวงเงินครั้งแรกของโครงการจนกว่าจะมีการช าระจ านวนเงินลงทุน
คืนครบถ้วน  
(2) ช าระเงินลงทุนคืนในรูปแบบของทุนใน ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี ้โดยการโอนหุ้นทีบ่ริษัทฯ ถือใน ไฮโดรเท็ค 
ยูทิลิตี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน ใหแ้ก่ Yunnan-HK หรือบริษัทในเครือของ Yunnan-
HK จ านวนหุ้นที่โอนคู่สัญญาจะตกลงกนัต่อไปหลังจากด าเนินการให้มีการประเมินมูลค่ากิจการของ ไฮโดร
เท็ค ยูทิลิตี ้แล้ว ทั้งนี้ การช าระคืนเงินลงทุนโดยวิธีนีจ้ะไม่มีการคิดอัตราดอกเบีย้บนเงินลงทุน 
(3) อย่างไรก็ดี แม ้Yunnan-HK จะเลือกรับชาระเงินลงทุนคืนด้วย Pay-back Option แล้ว Yunnan-HK ก็
ยังคงมีสิทธิในการซ้ือหุ้นร้อยละ 49 ของ ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ ในราคาตลาดยุติธรรม (fair market value) ซ่ึง
ค านวณโดยใช้วธิีหักรายได้ที่คาดวา่จะได้รับจากโครงการเป็นส่วนลดเท่ากับอัตราร้อยละ 14 โดยผู้ประเมิน
อิสระในประเทศไทย ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแต่งตั้งร่วมกัน 
3) ภายหลังการกอ่สร้างโครงการเสร็จสิ้น คู่สัญญาทุกฝ่ายประสงค์ให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน ไฮโดรเท็ค 
ยูทิลิตี้ โดยให ้
(1) บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 49 
(2) Yunnan ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 
(3) นิติบุคคลไทยตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2 
4) เมื่อการก่อสรา้งโครงการเสร็จสิ้น บริษัทฯ ตกลงโอนที่ดินของโครงการที่เชียงใหม่ให้กับ ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ 
เพื่อเป็นการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บริษัทฯ 
5) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญ และคู่สญัญาอีกฝา่ยหนึ่ง (คู่สัญญาฝ่ายที่
ไม่ได้ผิดสัญญา) ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก้ไขแลว้ไม่ดาเนินการแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ได้รับคาบอกกลา่ว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามีสิทธิเลิกสัญญานี้โดยการบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาฝ่ายที่
ผิดสัญญา และไม่เป็นการตัดสิทธขิองคู่สัญญาที่มีตามกฎหมายหรือตามที่ให้ไว้ในสัญญานี้ที่จะเรียกรอ้งและ
ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองจากการผิดสัญญาของคู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่ง 
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5.6 กรณีบริษัทฯ ช าระเงินลงทุนคืนในรูปแบบของทุนใน HUC โดยการโอนหุ้นที่บริษัทฯ ถือใน HUC คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน HUC 

ตารางมูลค่าหุ้นบริษัทฯ เฉพาะส่วนธุรกจิบริษัทฯ 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 53.97 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของบริษัทฯ  115.46 

มูลค่ากิจการของบริษัทฯ (Enterprise Value) 169.44 

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 171.65 

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 19.84 

หัก: เงินกู้ยืมของโครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจา่ยน้ าประปา จังหวัดเชียงใหม่ 0.00 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของบริษัทฯ 321.24 

ตารางสรุปความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมตามโครงการสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ทรัพย์สิน 
ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่จดทะเบียนทั้งหมด 

มูลค่ายุตธิรรม 
(หน่วย:ล้านบาท) 

วิธีการประเมิน 

บริษัทฯ 100.00 321.24 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ 100.00 12.65 วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 

HUC 49.00 98.91 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

HSMC 80.00 50.30 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

ร วม  มู ล ค่ าส่ ว นข อง ผู้ ถื อหุ้ น
ทั้งหมดของบริษัทฯ 

 483.11  

จ านวนหุ้นสามัญ (ลา้นหุ้น)  589.97  
มูลค่าหุ้นบริษัทฯ  
(บาทต่อหุ้น) 

 0.82  

ในกรณีบริษัทฯ ช าระเงินลงทุนคืนในรูปแบบของทุนใน HUC โดยการโอนหุ้นที่บริษัทฯ ถือใน HUC คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน HUC ในแก่ Yunan แทนการช าระเงินกู้คืนด้วยเงินสด ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัท
ฯ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.82 บาทต่อหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า Yunan อาจจะไม่เลือกการรับช าระ
เงินกู้คืนในรูปแบบของทุนใน HUC เนื่องจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ HUC เท่ากับ 201.86 ในกรณีบริษัทฯ 
ช าระเงินลงทุนคืนในรูปแบบของทุนใน HUC Yunan จะได้รับมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ HUC เท่ากับ ร้อยละ 49.00 
ของมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ HUC ซึ่งเท่ากับ 98.91 ในขณะที่ Yunan ต้องลงทุนมูลค่า 165.00 ล้านบาท 
ซึ่งสูงกว่า 66.09 บาทหรือร้อยละ 66.81  
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ชื่อ นามสกุล นายศภฤกษ์ ณ สงขลา 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ กรรมการ 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน 2560 – ปัจจบุนั: President – บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั  

2553- 2559 – นกัวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี จ ากดั 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่อาจท าให้มคีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

                การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ี
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

                ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ข้อ 29  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และ
ต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

                ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบั
ไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนังสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

                ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
                (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด     
              (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
                      (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั              

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
                (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี
ที่ผา่นมา 
                (2)   พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
                (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
                (5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน             

(6)   กิจการอื่นๆ 
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การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การลงทะเบียน 

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่จะมาเข้าประชุมโปรดน าหนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อความ
ครบถ้วนถกูต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชมุมาด้วย ทัง้นี ้บริษัทขอสงวน
สทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าประชมุเทา่นัน้ 
 

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น  บตัร

ประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง  

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มอบ

ฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง  

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าประชุมนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ข) ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผู้แทนนิติบคุคล เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง  

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้
(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 
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(ค) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้แทนนิติ
บคุคลซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ 
หรือหนงัสอืเดินทาง ซึง่บคุคลดงักลา่วได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ง) ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่วและที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง  

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
(ก) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้อง
สง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

(1) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) ส าเนาหนังสือยืนยนัว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนัน้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึง่บคุคลดงักลา่วได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งให้เข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้แกผู่้ ถือหุ้น โดยได้แนบแบบหนงัสอืมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้จ านวน 3 แบบ 
ได้แก่ 

1. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

2. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้ 

 โปรดเลือก หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นี ้

 และโปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วให้ถกูต้อง พร้อมทัง้ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆา่ลง
วนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว และสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ให้แก่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) หรือ บคุคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมการประชมุ 
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 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ และระบชืุ่อ         พลอากาศ
เอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายอนนัต์  เกตพุิทยา กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะและโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วที่ปิดอากรแสตมป์ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปที่
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปข้อมลูเก่ียวกบั
กรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) ซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  
  

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุ้นมี 1 เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และ ผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. ไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และ ผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ข. สามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
4. ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น สามารถแบง่คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได้ (โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.) 
5. เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบตัรลงคะแนนเสียง (Ballot) ส าหรับทกุๆ 

วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุราย ณ 
ขณะที่ท าการลงทะเบียน ทัง้นี ้ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาที่การประชุมผู้ ถือหุ้นได้ด าเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระบางสว่นแล้ว จะได้รับบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีคงเหลอือยู ่ณ แตล่ะขณะ 

6. ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามวา่จะมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง หรือไม ่เพื่อมิ
ให้เป็นการเสยีเวลาของผู้ ถือหุ้นโดยสว่นรวม ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไมต้่องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสยีง 
สว่นผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถกู [] ลงในบตัรลงคะแนนเสยีง
ในช่องที่ประสงค์พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือขึน้และส่งมอบให้แก่เ จ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าไป
ตรวจนับ ทัง้นี  ้ยกเว้นส าหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉนัทะมีค าสัง่ระบกุารลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจง
มาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักลา่วตัง้แตเ่วลาที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ  

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่

เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย  
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่

ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ
เทา่ใด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีสง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ภายหลงัจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่
ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวม
ค านวณเป็นคะแนนเสยีงอีก 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.    

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่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) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   

      I/We Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       

Residing at     Road      Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

Amphur/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                         เสียง ดงันี ้ 
holding the total number of                                                                          shares, and having the right to vote equivalent to                                       votes as follows: 

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                                        เสียง 

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

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

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้     
      Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                            

       Name        age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
Province    Postal Code                , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                               

        Name       age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 
Province    Postal Code                            , or 

(3)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี      

      Name       age             years, residing at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
Province    Postal Code          , or 

(4)  พลอากาศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 489  ถนนพระราม 4  แขวงรองเมือง  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330   หรือ 
  Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 68 years 
Residing at  No. 489, Rama IV Road, Khwaeng Rongmuang, Khet Pathumwan, Bangkok 10330 , or 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230 
  Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years 
Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 พฤษภาคม 2561                           เวลา 14.00 น. 
on Thursday 10 May 2018        at   2.00 p.m. 

ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ด้วย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 

Remark 

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

splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่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)  ข้าพเจ้า                                สญัชาต ิ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                              เสยีง ดงันี ้ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 

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

 หุ้นบริุมสทิธิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั       เสียง 
  preferred share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                     
    

       Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

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

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

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

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code , or 

  

(4)  พลอากาศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 489  ถนนพระราม 4  แขวงรองเมือง  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 หรือ  
 Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 68 years 
Residing at  No. 489, Rama IV Road, Khwaeng Rongmuang, Khet Pathumwan, Bangkok 10330  , or 

 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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  (5)  ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230 
   Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee  Age 46 years 

Residing at  No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230 

 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561   
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 พฤษภาคม 2561                          เวลา 14.00 น. 
On Thursday 10 May 2018                 at   2.00 p.m. 

ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 

Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

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

 

 วำระท่ี 1  พจิำรณำอนุมัตกิำรซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมดตำมแผนกำรโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัทฯ 
 Agenda No. 1  Re: To consider to approve an asset acquisition and entire business transfer according to the Entire 

Business Transfer Plan 

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

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 วำระท่ี 2 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 380,314,690 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 
589,968,760 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 970,283,450 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
970,314,690 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 Agenda No. 2 Re: To consider to approve he increase of the Company registered capital in the amount of THB 

380,314,690, from the current registered capital of THB 589,968,760 to be the new registered capital of 

THB 970,283,450, by way of issuance 380,314,690 ordinary shares, having a par value of THB 1; 

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

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 

 

    วำระท่ี 3  พจิำรณำอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda No. 3  Re: To consider to approve an amendment of clause 4. of the Company’s Memorandum of Association, 

to be in consistent with the Company’s capital increase 

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

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

    วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด และกำรออกและเสนอขำย
หุ้นกู้แปลงสภำพของบริษัทฯ เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

Agenda No. 4  Re: To consider to approve an allocation of the Company’s newly issued shares on a private placement 

basis and the issuance and offering of the Company’s convertible debenture on a private placement basis 

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

 วำระท่ี 5  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้กรรมกำรของบริษัทฯ เพิ่มเตมิ  
Agenda No. 5  Re: To consider to appoint a new director of the Company 

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

 วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
Agenda No. 6  Re: To consider to approve an amendment of the Company’s objectives 

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

 วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไข
เพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda No. 7  Re: To consider to approve an amendment of clause 3. of the Company’s Memorandum of Association 

to be consistent with the amendment of the Company’s objectives 

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

 วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด  ๆ  ท่ีเก่ียวกับธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ กำรลงนำมในสัญญำต่ำง  ๆ ข้อตกลงและเอกสำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม 
กำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้องกับธุรกรรม
กำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

Agenda No. 8  Re: To consider to approve the authorization for conducting certain matter regarding the Entire 

Business Transfer and Securities Allocation Transaction, to enter into any relevant transaction 

agreement, and to conduct other transaction as it deemed appropriate 

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

 วำระท่ี 9  พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 9  Re: To consider to approve other matters (if any) 

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 
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 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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

shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้

กระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
หมายเหต ุ
Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน
เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 

Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย                                                                                                     
 

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018, on Thursday 10 May 2018 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room , 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-

District, Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     

 

 วาระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 
 วาระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วาระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

 วาระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove          Abstain 
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 วาระที่                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                    Approve        Disapprove         Abstain  

 

     วาระที่                                                          เร่ือง    เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

       เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
          Approve        Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่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)  ข้าพเจ้า                                          
       I/We                                            

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี                                   ถนน                                                         ต าบล/แขวง                                                                                           
Residing at               Road                                                       Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                   Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น(Custodian)ให้กบั             
as a Custodian for  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                
being a shareholder of Hydrotek Public Company Limited                                                                                                                                                          

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสียง ดงันี ้                                                            

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

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

หุ้นบริุมสทิธิ                                                                      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสียง                                                                                                                                                                
                       preferred share of                                                           shares, having the right to vote equivalent to                                                             votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
        Hereby appoint  

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

ถนน                                       ต าบล/แขวง                          อ าเภอ/เขต                                                                                                                                                                                   

Road        Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet  

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 
Province         Postal Code                                               , or 

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

ถนน                                       ต าบล/แขวง                                     อ าเภอ/เขต                                                              

Road        Tambol/Khwaeng                                       Amphur/Khet 

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์                                   หรือ 
Province         Postal Code                                                 , or 

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

ถนน                    ต าบล/แขวง                  อ าเภอ/เขต        

Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province         Postal Code  , or 

(4)  พลอากาศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต   กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                             อาย ุ68 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 489  ถนนพระราม 4  แขวงรองเมือง  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330   หรือ 
 Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 68 years 

Residing at  No. 489, Rama IV Road, Khwaeng Rongmuang, Khet Pathumwan, Bangkok 10330 , or 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ46 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 15/126 หมู่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230 
 Professor Dr. Kamphol Panyagometh Director / Independent Director / Member of the Audit Committee Age 46 years 

Residing at No. 15/126 Moo 13, Ladprao Sub-District, Ladprao Didtrict, Bangkok 10230 

 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561    

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 พฤษภาคม 2561                          เวลา 14.00 น. 
On Thursday 10 May 2018                 at   2.00 p.m. 

ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

at Meeting Room, 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 

Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

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

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั               หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                                                      เสียง
                   ordinary share   shares, and having the right to vote equal to                                        votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ                 หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                เสียง 
                 preferred share   shares, and having the right to vote equal to                           votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

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

 

 วำระท่ี 1  พจิำรณำอนุมัตกิำรซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมดตำมแผนกำรโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัทฯ 
 Agenda No. 1  Re: To consider to approve an asset acquisition and entire business transfer according to the Entire 

Business Transfer Plan 

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

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วำระท่ี 2 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 380,314,690 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 
589,968,760 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 970,283,450 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
970,314,690 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 Agenda No. 2  Re: To consider to approve he increase of the Company registered capital in the amount of THB 

380,314,690, from the current registered capital of THB 589,968,760 to be the new registered capital of 

THB 970,283,450, by way of issuance 380,314,690 ordinary shares, having a par value of THB 1;  

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

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

    วำระท่ี 3  พจิำรณำอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda No. 3  Re: To consider to approve an amendment of clause 4. of the Company’s Memorandum of Association, 

to be in consistent with the Company’s capital increase 

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

    วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด และกำรออกและเสนอขำย
หุ้นกู้แปลงสภำพของบริษัทฯ เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

Agenda No. 4  Re: To consider to approve an allocation of the Company’s newly issued shares on a private placement 

basis and the issuance and offering of the Company’s convertible debenture on a private placement 

basis 

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

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

          เหน็ด้วย..............................เสียง         ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain      votes 

 

 วำระท่ี 5  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้กรรมกำรของบริษัทฯ เพิ่มเตมิ  
Agenda No. 5  Re: To consider to appoint a new director of the Company  

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

 วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
Agenda No. 6  Re: To consider to approve an amendment of the Company’s objectives 

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

 วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไข
เพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda No. 7 Re: To consider to approve an amendment of  clause 3. of the Company’s Memorandum of Association 

to be consistent with the amendment of the Company’s objectives 

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

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

 วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ กำรลงนำมในสัญญำต่ำง  ๆ ข้อตกลงและเอกสำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม 
กำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ และกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้องกับธุรกรรม
กำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

Agenda No. 8  Re: To consider to approve to the authorization for conducting certain matter regarding the Entire 

Business Transfer and Securities Allocation Transaction, to enter into any relevant transaction 

agreement, and to conduct other transaction as it deemed appropriate 

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 

 วำระท่ี 9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 9 Re: To consider to approve other matters (if any) 

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

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการ

ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a 

shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน  
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 เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

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

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 

Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Hydrotek Public Company Limited 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย                                                                                                     
 

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018, on Thursday 10 May 2018 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room , 25th Floor of TP&T Building No.1, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-

District, Chatuchak District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     
 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                    เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
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 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

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

     วาระที่                                                          เร่ือง    เลือกตัง้กรรมการ  
        Agenda No.            Re:  Election of director(s)  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

 
 

พลอากาศเอกชัยนันท์  ธรรมสุจริต 
ต ำแหน่ง - กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
อำย ุ 68 ปี 
ท่ีอยู ่ 489 ถนนพระรำม 4 แขวงรองเมือง 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระ
กำรประชุมคร้ังน้ี 

ไม่มี 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
ต ำแหน่ง - กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ  
อำย ุ 46 ปี 
ท่ีอยู ่ 15/126 หมู่  13 แขวงลำดพร้ำว เขต

ลำดพร้ำว  กรุงเทพมหำนคร  10230 
กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระ
กำรประชุมคร้ังน้ี 

ไม่มี 
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สถานทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  
ห้องประชุม  ช้ัน  25 อาคารทีพี แอนด์  ที เลขที ่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต  19 แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  

รถประจ าทางทีผ่่าน: สาย 29, 52, 134 และ 510  
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอควำมกรุณำในแจ้งข้อมลูเพิ่มเติมในหนงัสอืเชิญปะชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ที่ 1/2561 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูที่ครบถ้วนมำกยิ่งขึน้ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ ของ บริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ข้อ 3.1 หน้า 3-23 โดยให้เพ่ิมข้อความดังต่อไปน้ี….. 

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด 
(“SUTG”)  

ภำยหลงัธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดและจดัสรรหลกัทรัพย์ ผลกำรด ำเนินงำนของ SUTG จะถกูน ำเข้ำมำรวมในกิจกำร

ของบริษัทฯ เนื่องด้วย SUTG จะมีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ทัง้นี ้จำกกำรคำดกำรณ์รำยได้ในปี 2561 บริษัทฯ จะมีโครงสร้ำง

รำยได้เป็นดงันี ้

-สมมติฐำนรำยได้ของกำรรับเหมำก่อสร้ำงของ บริษัทฯ ในปี 2560-2561 อยูท่ี่ 500 – 600 ล้ำนบำท 

-สมมติฐำนรำยได้ของกำรรับเหมำก่อสร้ำงของ SUTG ในปี 2560-2561 อยูท่ี่ 700 – 800 ล้ำนบำท 

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ 

ประเภทของรายได้ ร้อยละของสดัส่วนรายได้ 
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัทฯ  ร้อยละ 51 - 57 
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงของ SUTG ในสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ร้อยละ 66.00 ร้อยละ 43 - 49 
รวม ร้อยละ 100 

ทัง้นี ้กำรควบคมุดแูลของโครงกำรที่รับงำนผ่ำน SUTG และ บริษัทฯ จะมีกำรควบคมุดแูลโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของ

บริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมำยในกำรดแูลโครงกำรตำ่ง ๆ  และกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ทัง้นี ้

ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจในเชิงรับเหมำก่อสร้ำงของ SUTG จะมีต้นทนุในลกัษณะที่คล้ำยคลงึกบัธุรกิจรับเหมำกอ่สร้ำงของบริษัทฯ โดย

แบ่งประเภทของต้นทนุออกเป็น 1.) ต้นทนุวตัถดุิบในกำรก่อสร้ำง 2.) ต้นทนุค่ำแรง และ 3.) ต้นทนุกำรบริหำรจดักำร ทัง้นี ้ต้นทนุจะ

เป็นไปตำมโครงกำรที่ SUTG ได้เข้ำท ำสญัญำด้วย ซึ่งลกัษณะในกำรด ำเนินกำรคือ กำรจ้ำงผู้ รับเหมำช่วงตอ่ (Sub-Contractor) โดย

เป็นกำรค้ำปกติของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงที่ต้องควบคมุต้นทนุอย่ำงระมดัระวงัเพื่อให้ได้มำซึ่งผลก ำไรจำกกำรดแูลโครงกำร ทัง้นี ้โดย

ปกติในแต่ละโครงกำร SUTG และ บริษัทฯ สำมำรถมีเงินทนุหมนุเวียนได้อย่ำงพอเพียงในโครงกำรหำกได้รับรำยได้ตำมกำรเบิกงวด

ของงำนโดยมิลำ่ช้ำ อยำ่งไรก็ตำม กำรบริหำรจดักำรต้นทนุของทัง้สองบริษัทฯ จะมีสว่นร่วมซึง่กนัและกนัในกำรจ้ำงผู้ รับเหมำช่วง หรือ 

รวมถึงกำรซือ้วตัถดุิบในกำรก่อสร้ำงในลกัษณะกำรประหยดัตอ่ขนำดจ้ำงกำรจ้ำงผู้ รับเหมำในหลำยโครงกำรมำกขึน้ หรือ สัง่ซือ้วตัถดุบิ

ในจ ำนวนที่มำกขึน้ได้ 

นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำเงินทนุหมนุเวียนของ SUTG ด้วยงบกำรเงิน ปี 2560 จะเห็นได้วำ่ SUTG มีสถำนะเงินทนุหมนุเวียน

ที่เพียงพออยู่ที่ 98.9 ล้ำนบำท โดยมีสินทรัพย์หมนุเวียนอยู่ที่ 130.6 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถน ำเงินทนุดงักลำ่วไปใช้ในเข้ำท ำสญัญำกบั

หน่วยงำนภำครัฐตำมโครงกำรที่ตัง้ใจเข้ำร่วม หรือ กำรน ำไปใช้เพื่อลงทนุในสินทรัพย์ถำวรท่ีจ ำเป็นได้ โดยยงัไมค่ิดค ำนึงถึงกำรเข้ำท ำ

สญัญำเงินกู้กบัสถำบนักำรเงินหำกจ ำเป็น หรือ เพื่อกำรบริหำรทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
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อ้างถงึ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การได้มาซ่ึงสินทรัพย์และการเข้าท ารายการ
ที่ เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดและจัดสรรหลักทรัพย์  ข้อ 8.3.2 หน้า  1-35  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ ของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด 
(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ข้อ 1.2.3.2 หน้า 3-13 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงือ่นไขของ
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเพ่ิมเงื่อนไขในหุ้นกู้แปลง
สภาพที่ออกใหม่ดังต่อไปน้ี….. 

ข้อจ ากัดในการแปลงสภาพ 

แก้ไขจ ำนวนรวมของหุ้นในตำรำงสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

จำก... 

ล าดับ ชื่อ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นำยสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นำยทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นำยกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นำยสลบิ สงูสวำ่ง 50,013,103 6.37 5.15 
5 นำงสำววิลำวลัย์ จำรุมโนภำส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นำยสรุเชษฐ์ ชยัปัทมำนนท์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นำยปรินทร์ พฒันำภรณ์ 4,544,897 0.58 0.47 
8 นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกต ุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 96,397,963 37.76 30.55 

เป็น... 

ล าดับ ชื่อ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นำยสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นำยทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นำยกิตติ ชีวะเกต ุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นำยสลบิ สงูสวำ่ง 50,013,103 6.37 5.15 
5 นำงสำววิลำวลัย์ จำรุมโนภำส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นำยสรุเชษฐ์ ชยัปัทมำนนท์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นำยปรินทร์ พฒันำภรณ์ 4,544,897 0.58 0.47 
8 นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกต ุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 296,397,963 37.76 30.55 
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การชดใช้ค่าเสียหายในกรณี บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ  

บริษัทฯ จะชดใช้คำ่เสยีหำยให้เฉพำะผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพท่ีได้มำแสดงควำมจ ำนงที่จะใช้สทิธิแปลงสภำพภำยใต้เง่ือนไขกำร

แปลงสภำพท่ีก ำหนดไว้และบริษัทฯ ไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิแปลงสภำพดงักลำ่วได้เพียงพอ โดยบริษัทฯ จะ

ชดใช้คำ่เสียหำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัแปลงสภำพท่ีเก่ียวข้อง โดยจะชดใช้ค่ำเสยีหำย

เป็นจ ำนวนคำ่เสยีหำยซึง่ค ำนวณโดย  

(1) ให้น ำรำคำตลำด กลำ่วคือ รำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท ำ

กำรติดตอ่กนัก่อนวนัสดุท้ำยในกำรใช้สทิธิแปลงสภำพท่ีเก่ียวข้อง ลบด้วย รำคำแปลงสภำพท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนั สดุท้ำย

ในกำรใช้สทิธิแปลงสภำพท่ีเก่ียวข้องดงักลำ่ว  

(2) น ำผลที่ได้จำกข้อ (1) มำคณูด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัให้มีเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพให้แก่ผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภำพตำมที่ได้มีกำรแสดงควำมเจตจ ำนงแปลงสภำพภำยใต้เง่ือนไขกำรแปลงสภำพท่ีก ำหนดไว้  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ค้ำงช ำระ (หำกมี) ภำยใต้หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีบริษัทฯ ไมส่ำมำรถจดัหำให้มี

หุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรแปลงสภำพดงักลำ่วทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพ และให้ถือว่ำหุ้นกู้แปลงสภำพดงักลำ่วทัง้หมดได้รับ

กำรไถ่ถอนแล้ว  

อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การได้มาซ่ึงสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการท้ังหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ข้อ 9 หน้า 1-41 โดยให้เพ่ิมข้อความดังต่อไปน้ี….. 

ผลกระทบจากการรวมธุรกิจ การบันทึกค่าความนิยมและโอกาสการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทัง้นีใ้นกรณีที่ ผู้ประเมินอิสระ และ/หรือ ผู้ตรวจสอบบญัชี มีควำมเห็นในมลูค่ำยตุิธรรมของสิ่งที่โอนให้ไมเ่ทำ่กบั รำคำตลำด 

ณ วนัที่ ผู้ซือ้-ผู้ขำย ตกลงเข้ำท ำธุรกรรมและมีรำคำที่สงูกวำ่รำคำตลำดข้ำงต้น อำทิ มลูค่ำยตุิธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ที่รำคำ 2 บำท

ต่อหุ้ นจะ ส่งผลให้บริษัทฯจ ำเป็นต้องบันทึกค่ำควำมนิยมเท่ำกับ 300 ล้ำนบำท1/ โดยบริษัทฯ มีภำระที่ต้องทดสอบกำรด้อยค่ำ 

(Impairment Test) ของคำ่ควำมนิยมทกุปีหำกมลูคำ่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่ผู้ซือ้โอนให้สงูกวำ่มลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของ 

SUTGH ซึ่งกำรด้อยคำ่ของคำ่ควำมนิยมดงักลำ่วจะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในงวดทีมีกำรตีด้อยคำ่สินทรัพย์ได้ 

และ กำรด้อยค่ำดงักลำ่วหำกมีมลูคำ่สงูมำก ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรวดัมลูค่ำอยำ่งระมดัระวงัอำจจะสง่ผลกระทบตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญัได้ 

หมายเหตุ: 1/ คิดค ำนวนมูลค่ำจำกมูลค่ำหุ้นละ 2 บำท และจ ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อช ำระแทนเงินสดรวม 380 ล้ำนหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ

ทัง้สิน้ 760 ล้ำนบำท 
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อ้างถงึ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การได้มาซ่ึงสินทรัพย์และการเข้าท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ข้อ 17 หน้า 1-45 โดยให้เพ่ิม
ข้อความดังต่อไปน้ี….. 

(1) การให้บริการเก่ียวกบังานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของ SUTG ซึ่งงานดงักลา่วต้องพึง่พาบุคลากรของบริษัทฯ 
ในกรณีที่ SUTG ไมส่ามารถเข้าร่วมประมลู หรือ ขาดคณุสมบตัิในการเป็นผู้ รับจ้างงานบริการนัน้ ๆ  

เดิม  
บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงว่าการให้บริการในลกัษณะดงักลา่วจะด าเนินการ
โดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สญัญาตรง โดย SUTG จะจดัให้มีสญัญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้  
SUTG สามารถเข้าร่วมประมลูหรือเพิ่มโอกาสในการแขง่ขนัส าหรับโครงการนัน้ ๆ ทัง้นี ้การด าเนินการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ 
รวมถึงที่ประชมุคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนตามสญัญาดงักลา่วที่ใกล้เคียง
กนักบับริษัทอื่น ๆ  
 
เป็น 
บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงว่าการให้บริการในลกัษณะดงักลา่วจะด าเนินการ
โดยให้ บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาตรง หรือ เข้าเป็นคู่สัญญาร่วมกันขึน้อยู่กับร่างของขอบเขตงานนัน้ๆ โดย 
บริษัทฯ จะจดัให้มีสญัญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่ SUTG ซึ่งจะช่วยให้ SUTG สามารถเข้าร่วมประมลูหรือเพิ่ม
โอกาสในการแขง่ขนัส าหรับโครงการนัน้ ๆ ทัง้นี ้การด าเนินการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของ SUTG 
โดยจะต้องพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนตามสญัญาดงักลา่วที่ใกล้เคียงกนักบับริษัทอื่น ๆ 
 

(2) การให้บริการเก่ียวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของบริษัทฯ  ซึ่งงานดังกล่าวต้องพึ่งพาบุคลากรหรือ 
นวตักรรมของ SUTG ซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถใช้สทิธิในนวตักรรมดงักลา่วได้ 

เดิม 
บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงว่าการให้บริการในลกัษณะดงักลา่วจะด าเนินการ
โดยให้บริษัทฯ เข้าเป็นคู่สญัญาตรง โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีสญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิของนวตักรรมดงักลา่วควบคู่ไป
กบัจดัให้มีสญัญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ด าเนินงานส าหรับโครงการนัน้ ๆ  ได้ 
ทัง้นี ้การด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนตามสญัญาดงักลา่วที่ใกล้เคียงกนักบับริษัทอื่น ๆ 
เป็น 
บริษัทฯ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภทัร บวัลอย ตกลงว่าการให้บริการในลกัษณะดงักลา่วจะด าเนินการ
โดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สญัญาตรง หรือ เข้าเป็นคู่สัญญาร่วมกันขึน้อยู่กับร่างของขอบเขตงานนัน้ๆ โดย
SUTG จะจดัให้มีสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิของนวตักรรมดงักลา่วควบคู่ไปกบัจดัให้มีสญัญารับเหมาก่อสร้างช่วง
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ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ด าเนินงานส าหรับโครงการนัน้ ๆ ได้ ทัง้นี ้การด าเนินการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ 
รวมถึงที่ประชมุคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนตามสญัญาดงักลา่วที่ใกล้เคียง
กนักบับริษัทอื่น ๆ 

อ้างถงึ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การได้มาซ่ึงสินทรัพย์และการเข้าท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ข้อ 8.3.1 หน้า 1-33 โดยให้เพ่ิม
ข้อความดังต่อไปน้ี….. 

ทัง้นี ้การไมเ่ลอืกใช้ราคาตลาดเป็นมลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนเนื่องจากเมื่อเทยีบมลูคา่การซือ้ขายในอดีต ก่อนมีการตกลงเข้าท า

ธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย์ และย้อนหลงั 3 ปี หุ้นของบริษัทฯมีการซือ้ขายค่อนข้างน้อยเมื่อเทยีบ

กบัมลูคา่หลกัทรัพย์ตามตลาดโดยสามารถสงัเกตไุด้โดยตารางดงัตอ่ไปนี ้ 

ช่วงเวลา 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 

ราคาเฉลีย่ 

(บาทตอ่หุ้น) 
1.80 1.70 1.83 

มลูคา่เฉลีย่การซือ้ขายตอ่วนั 

(ล้านบาท) 
8.42 7.80 6.06 

มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ 

(ล้านบาท) 
814.17 660.55 670.68 

จ านวนหุ้นซือ้ขายเฉลีย่ 

(ล้านหุ้น) 
4.26  4.61 3.30 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ 

บริษัทฯถ่วงน า้หนกั 

(ล้านหุ้น) 

479.22  438.83 404.72 

จ านวนหุ้นซือ้ขาย ตอ่จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

0.88 1.05 0.81 

ร้อยละมลูคา่ซือ้ขาย ตอ่ ราคาตามตลาดเฉลีย่ 

(ร้อยละ) 
1.03 1.18 0.90 

ที่มา: SETSMART 

การก าหนดมลูคา่ยตุิธรรมโดยใช้วิธีราคาตลาดจึงไมอ่าจสะท้อนมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญั 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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1. แก้ไขหน้า 1-2 บทสรุปผู้บริหาร เร่ืองเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ข้อความเดิม 

เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบ
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอยา่งมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ 
ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย ์
รวมทั้งอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการ
ทั้งหมด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย และการ
เปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอชื่อจาก 
SUTGH 

 (5) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัตกิารเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการโอนกจิการ
ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกจิการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน 

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอชื่อจากบริษัทฯ 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอ านาจการลงนามผูกพัน SUTG 
จะต้องเป็นการลงนามร่วมกันกับกรรมการที่เสนอชื่อจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเลิกกิจการ 
ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การด าเนินการเลิกกิจการและการช าระบญัชีเสร็จสมบูรณ์  

 
ข้อความใหม่ 

เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบ
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอยา่งมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ 
ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย ์
รวมทั้งอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการ
ทั้งหมด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย และการ
เปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอชื่อจาก 
SUTGH 
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 (5) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัตกิารเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการโอนกจิการ
ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกจิการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน 

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เสนอชื่อจากบริษัทฯ 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอ านาจการลงนามผูกพัน SUTG 
จะต้องเป็นการลงนามร่วมกันกับกรรมการที่เสนอชื่อจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเลิกกิจการ 
ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การด าเนินการเลิกกิจการและการช าระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ มีมติ
อนุมัติการเลิกบริษัท การแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน  

 
2. แก้ไขหน้า 3 บทสรุปผู้บริหาร เร่ืองประเภทธุรกิจ 

ข้อความเดิม 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับให้บรกิารเชิงวิศวกรรม และ รับเหมาก่อสร้าง การให้บรกิารในลักษณะของผู้รับเหมา

เชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา และ การให้ค าปรึกษาโครงการเชิงวิศวกรรม 
 
ข้อความใหม่ 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับให้บรกิารเชิงวิศวกรรม การรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผู้รับเหมาเชิง
ด าเนินการและบ ารุงรักษา และ การใหค้ าปรึกษาโครงการเชิงวิศวกรรม การบ ารุงรักษา และ การให้
ค าปรึกษาด้านโครงการจัดการขยะ 

 
3. แก้ไขหน้า 4 บทสรุปผู้บริหาร เร่ืองผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

ข้อความเดิม 
 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบด้านการลดลง

ของราคาเท่ากับร้อยละ 42.96 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 24.84 
 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบต่อสัดส่วน

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ ร้อยละ 4.14 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 39.19 

ข้อความใหม่ 
 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบด้านการลดลง

ของราคาเท่ากับร้อยละ 42.96 4.14 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 24.84 39.19 
 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบต่อสัดส่วน

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ ร้อยละ 4.14 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 39.19 
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4. แก้ไขหน้า 8 หัวข้อ 2.1 เร่ือง วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ข้อความเดิม 
อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว จะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยในเบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะ
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน โดยเง่ือนไข
บังคับก่อนท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบผลกระทบในทางลบต่อ

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือ
ถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมทั้งอนุมัติเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด  (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย และการเปลี่ยนแปลงช่ือและ
จ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก SUTGH 

(5) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท า
รายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพ ย์เสร็จ
สมบูรณ์ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอ่ืนใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน 

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการและ
อ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอ านาจการ
ลงนามผูกพัน SUTG จะต้องเป็นการลงนามร่วมกันกับกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเลิกบริษัท การแต่งตั้งผู้ช าระ
บัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อความใหม่ 
อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว จะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยในเบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะ
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สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน โดยเง่ือนไข
บังคับก่อนท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบผลกระทบในทางลบต่อ

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ และ ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือ
ถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ SUTG 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ รวมทั้งอนุมัติเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด  (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย และการเปลี่ยนแปลงช่ือและ
จ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอช่ือจาก SUTGH 

(5) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท า
รายการดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จ
สมบูรณ์ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวันอ่ืนใดที่บริษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน 

(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการและ
อ านาจกรรมการผู้มีอ านาจของ SUTG ตามที่ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของ SUTG จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอช่ือจากบริษัทฯ มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ SUTG รวมทั้งอ านาจการ
ลงนามผูกพัน SUTG จะต้องเป็นการลงนามร่วมกันกับกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือจากบริษัทฯ ด้วย 

(9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเลิกกิจการ ตลอดจนการ
ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การด าเนินการเลิกกิจการและการช าระบัญชีเสร็จสมบูรณ์ มีมติอนุมัติการเลิกบริษัท การแต่งตั้งผู้
ช าระบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน 
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5. เพ่ิมเติมหน้า 34 หัวข้อ 2.9.2 เร่ืองมูลค่าสิ่งตอบแทนในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 

ข้อความเดิม 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ นั้นมีความเหมาะสมในช่วง 0.33 - 0.77 บาท 
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ร่วมพิจารณาประเมินกับที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริษัทฯ โดยใช้วิธีมูลค่าทางบัญชี มูลค่าปรับปรุงทางบัญชี เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาปิดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และวิธีคิดลด
กระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสม ท้ังนี้ วิธีราคาปิดต่อก าไรสุทธิ และ ราคาตลาดเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเนื่องจาก บริษัทมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน และ ราคาตลาดไม่สะท้อนราคายุติธรรมของบริษัทฯ  
 
ข้อความใหม่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ นั้นมีความเหมาะสมในช่วง 0.33 - 0.77 บาท 
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ร่วมพิจารณาประเมินกับที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริษัทฯ โดยใช้วิธีมูลค่าทางบัญชี มูลค่าปรับปรุงทางบัญชี เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาปิดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และวิธีคิดลด
กระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสม ท้ังนี้ วิธีราคาปิดต่อก าไรสุทธิ และ ราคาตลาดเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเนื่องจาก บริษัทมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน และ ราคาตลาดไม่สะท้อนราคายุติธรรมของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การไม่เลือกใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเนื่องจากเมื่อเทียบมูลค่าการซื้อขายในอดีต ก่อนมีการตกลงเข้า
ท าธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ และย้อนหลัง 3 ปี หุ้นของบริษัทฯมีการซื้อขายค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดโดยสามารถสังเกตได้โดยตารางดังต่อไปนี้  

ช่วงเวลา 6 เดือน 1 ป ี 3 ป ี

ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น) 1.80 1.70 1.83 

มูลค่าเฉลี่ยการซ้ือขายต่อวัน (ล้านบาท) 8.42 7.80 6.06 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย (ล้านบาท) 814.17 660.55 670.68 

จ านวนหุ้นซ้ือขายเฉลีย่ (ล้านหุ้น) 4.26  4.61 3.30 

จ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยได้แลว้ทั้งหมดของบริษัทฯถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น) 479.22  438.83 404.72 

จ านวนหุ้นซ้ือขาย ต่อจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ร้อยละ) 0.88 1.05 0.81 

ร้อยละมูลค่าซื้อขาย ต่อ ราคาตามตลาดเฉลี่ย (ร้อยละ) 1.03 1.18 0.90 
ท่ีมา:     SETSMART 

การก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีราคาตลาดจึงไม่อาจสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ 
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6. แก้ไขหน้า 37 หัวข้อ 2.9.2 เร่ืองมูลค่าสิ่งตอบแทนในส่วนของข้อจ ากัดในการแปลงสภาพ 

ข้อความเดิม 
หัวข้อ รายละเอียด 

ข้อจ ากัดในการแปลงสภาพ ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซ่ึง
ได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผูถ้ือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความ
เกี่ยวขอ้งของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในส้ินวันท าการก่อนหนา้วันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว 
หารด้วยทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังมีการใช้สิทธแิปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ 
จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระ
แล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามกีารใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) 
 

ทั้งนี้ สัดส่วนสูงสุดในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ข้างต้น ภายหลังการใช้สิทธิแปลง
สภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นายกิตติ ชีวะเกตุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นายสลิบ สูงสว่าง 50,013,103 6.37 5.15 
5 นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นายปรินทร์ พัฒนาภรณ์ 4,544,897 0.58 0.47 
8 นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 96,397,963 37.76 30.55 
หมายเหตุ: 1/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วเท่ากับ 784,968,760 บาท (ภายหลังการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้น แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจ านวน) 
2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วเท่ากับ 970,283,450 บาท (ภายหลังการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจ านวน) 

 
  



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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ข้อความใหม ่
หัวข้อ รายละเอียด 

ข้อจ ากัดในการแปลงสภาพ ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่าจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซ่ึง
ได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ผูถ้ือหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผู้ที่มีความ
เกี่ยวขอ้งของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เดิมในส้ินวันท าการก่อนหนา้วันที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว 
หารด้วยทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังมีการใช้สิทธแิปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ 
จะต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระ
แล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามกีารใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน) 
 

ทั้งนี้ สัดส่วนสูงสุดในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ข้างต้น ภายหลังการใช้สิทธิแปลง
สภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นายกิตติ ชีวะเกตุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นายสลิบ สูงสว่าง 50,013,103 6.37 5.15 
5 นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นายปรินทร์ พัฒนาภรณ์ 4,544,897 0.58 0.47 
8 นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ 2,694,312 0.34 0.28 

รวม 296,397,963 37.76 30.55 
หมายเหตุ: 1/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วเท่ากับ 784,968,760 บาท (ภายหลังการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้น แต่ก่อนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจ านวน) 
2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นทุนช าระแล้วเท่ากับ 970,283,450 บาท (ภายหลังการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจ านวน) 

 
7. เพ่ิมเติมหน้า 43 หัวข้อ 2.10 เร่ืองผลกระทบจากการรวมธุรกิจผ่านธุรกรรมจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ข้อความเดิม 

สินทรัพย์ซึ่งรวมค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์นั้น ค่าความนิยมที่เกิดการด้อยค่าหลังจากวันท่ีรวม
ธุรกิจจะต้องรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การทดสอบการด้อยค่าประจ าปีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้
ถูกปันส่วนมาอาจท าได้ในช่วงใดของปีก็ได้แต่จะต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากค่าความนิยมที่ปันส่วนให้แก่
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วย
สินทรัพย์ดังกล่าวก่อนสิ้นปีปัจจุบันนั้นด้วย 
ข้อความใหม่ 

สินทรัพย์ซึ่งรวมค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์นั้น ค่าความนิยมที่เกิดการด้อยค่าหลังจากวันท่ีรวม
ธุรกิจจะต้องรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การทดสอบการด้อยค่าประจ าปีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้
ถูกปันส่วนมาอาจท าได้ในช่วงใดของปีก็ได้แต่จะต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากค่าความนิยมที่ปันส่วนให้แก่
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วย
สินทรัพย์ดังกล่าวก่อนสิ้นปีปัจจุบันนั้นด้วย 
ทั้งนี้ในกรณีที่ ผู้ประเมินอิสระ และ/หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชี มีความเห็นในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่โอนให้ไม่เท่ากับ ราคาตลาด ณ 
วันท่ี ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ตกลงเข้าท าธุรกรรมและมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาดข้างต้น อาทิ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคา 2 บาท
ต่อหุ้นจะ ส่งผลให้บริษัทฯจ าเป็นต้องบันทึกค่าความนิยมเท่ากับ 300 ล้านบาท1/ โดยบริษัทฯ มีภาระที่ต้องทดสอบการด้อยค่า 
(Impairment Test) ของค่าความนิยมทุกปีหากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีผู้ซื้อโอนให้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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ของ SUTGH ซึ่งการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯในงวดทีมีการตีด้อยค่า
สินทรัพย์ได้ และ การด้อยค่าดังกล่าวหากมีมูลค่าสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวัดมูลค่าอย่างระมัดระวังอาจจะส่งผลกระทบต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญได้ 

หมายเหตุ: 1/ คิดค านวนมูลค่าจากมูลค่าหุ้นละ 2 บาท และจ านวนหุ้นที่ออกเพื่อช าระแทนเงินสดรวม 380 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 760 ล้านบาท 

8. แก้ไขหน้า 45-46 หัวข้อ 2.13 แนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ SUTG 

ข้อความเดิม 
ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ SUTG โดยการตั้ง SUTGH ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding 
Company) และการโอนกิจการของ SUTGH ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจ านวน ร้อยละ 66.00 ซึ่ง SUTGH จะถืออยู่ใน SUTG ให้แก่
บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของ SUTGH จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ แต่ยังมีผู้ถือ
หุ้นของ SUTG อีกรายหนึ่ง คือ นายธนภัทร บัวลอย ที่ถือหุ้นใน SUTG จ านวน ร้อยละ 34.00 นั้นที่มิได้เข้าท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการและจัดสรรหลักทรัพย์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี แม้ว่านายธนภัทร บัวลอย จะมิได้เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการและจัดสรรหลักทรัพย์กับบริษัทฯ แต่การที่นายธน
ภัทร บัวลอย ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใน SUTG จ านวนถึงร้อยละ 34.00 นั้น ย่อมส่งผลให้ นายธนภัทร บัวลอย ได้รับประโยชน์จากการที่ 
SUTG จะเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ การสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และ 
SUTG รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นของทั้งบริษัทฯ และ SUTG อีกทั้งสามารถพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรของบริษัทฯ ส าหรับงานของ SUTG ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เจรจากับนายธนภัทร บัวลอย เพื่อเข้าท าข้อตกลงการบริหาร
จัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการได้มาซึ่งหุ้ นของ SUTG 
รวมถึงในการบริหารจัดการบริษัทฯ และ SUTG ในอนาคต กล่าวคือ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ส่วนของการได้มาซึ่งหุ้นของ SUTG รวมถึงในการบริหารจัดการบริษัทฯ และ SUTG ในอนาคต และเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้มี
ข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG กับผู้ถือหุ้นของ SUTGH และผู้ถือหุ้นของ SUTG คือ นายธนภัทร บัวลอย 
ที่ถือหุ้นใน SUTG จ านวน ร้อยละ 34.00 ซึ่งจะมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์แล้วเสร็จ โดยจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 ราย ตลอดระยะเวลาที่ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ยังคง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้ถือหุ้นของ SUTG คือ นายธนภัทร บัวลอย 
ตลอดระยะเวลาที่นายธนภัทร บัวลอย ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ SUTG ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป และเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยการลง
นามในข้อตกลงดังกล่าวทันทีผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในการนี้ รายละเอียดที่ส าคัญของข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านนวัตกรรมของ SUTG ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่มีการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมหรือไม่ก็ตาม 

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะด าเนินการ
โดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สัญญาตรง และบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือไม่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์รวมถึงจะไม่กระท าการอันใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจของ SUTG เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้
เป็นประการอื่น นอกจากน้ี บริษัทฯ และ SUTG จะจัดตั้งหน่วยงานย่อยของตนเพื่อดูแลโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
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(2) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของ SUTG ซึ่งงานดังกล่าวต้องพึ่งพาบุคลากรของบริษัทฯ 
ในกรณีที่ SUTG ไม่สามารถเข้าร่วมประมูล หรือ ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้รับจ้างงานบริการนั้น ๆ  

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะด าเนินการ
โดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สัญญาตรง โดย SUTG จะจัดให้มีสัญญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้  
SUTG สามารถเข้าร่วมประมูลหรือเพิ่มโอกาสในการแข่งขันส าหรับโครงการนั้น ๆ ทั้งนี้การด าเนินการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ 
รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวที่ใกล้เคียงกัน
กับบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดและการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมในคล้ายคลึงกันในเวลานั้น ๆ  รวมทั้งต้องมีข้อก าหนด
และเง่ือนไขที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการในลักษณะดังกล่าวด้วย 

 

(3) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของบริษัทฯ  ซึ่งงานดังกล่าวต้องพึ่งพาบุคลากรหรือ 
นวัตกรรมของ SUTG ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิในนวัตกรรมดังกล่าวได้ 

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะด าเนินการ
โดยให้บริษัทฯ เข้าเป็นคู่สัญญาตรง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของนวัตกรรมดังกล่าวควบคู่ไป
กับจัดให้มีสัญญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ด าเนินงานส าหรับโครงการนั้น ๆ 
ได้ ท้ังนี้ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดและการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมใน
คล้ายคลึงกันในเวลานั้น ๆ รวมทั้งต้องมีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็น
ประการอื่น ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้าท ารายการในลักษณะ
ดังกล่าวด้วย 
 

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ SUTG โดยการตั้ง SUTGH ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding 
Company) และการโอนกิจการของ SUTGH ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจ านวน ร้อยละ 66.00 ซึ่ง SUTGH จะถืออยู่ใน SUTG ให้แก่
บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของ SUTGH จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ แต่ยังมีผู้ถือ
หุ้นของ SUTG อีกรายหนึ่ง คือ นายธนภัทร บัวลอย ที่ถือหุ้นใน SUTG จ านวน ร้อยละ 34.00 นั้นที่มิได้เข้าท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการและจัดสรรหลักทรัพย์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี แม้ว่านายธนภัทร บัวลอย จะมิได้เข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการและจัดสรรหลักทรัพย์กับบริษัทฯ แต ่
นายธนภัทร บัวลอย มิได้มีความขัดข้องต่อการเข้าท าธุรกรรมระหว่าง SUTG และบริษัทฯ ในครั้งนี ้เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
และโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นกับ SUTG ภายหลังการท าธุรกรรม ในการที่นายธนภัทร บัวลอย ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใน SUTG 
จ านวนถึงร้อยละ 34.00 นั้น ย่อมส่งผลให้ นายธนภัทร บัวลอย ได้รับประโยชน์จากการที่ SUTG จะเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของบริษัทฯ การสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และ SUTG รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้นของทั้งบริษัทฯ และ SUTG อีกทั้งสามารถพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากบุคลากรของบริษัทฯ ส าหรับงานของ SUTG 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เจรจากับนายธนภัทร บัวลอย เพื่อเข้าท าข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG เกี่ยวกับการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการได้มาซึ่งหุ้นของ SUTG รวมถึงในการบริหารจัดการบริษัทฯ และ SUTG ใน
อนาคต กล่าวคือ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการได้มาซึ่งหุ้นของ SUTG รวมถึงในการ
บริหารจัดการบริษัทฯ และ SUTG ในอนาคต และเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้มีข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
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SUTG กับผู้ถือหุ้นของ SUTGH และผู้ถือหุ้นของ SUTG คือ นายธนภัทร บัวลอย ที่ถือหุ้นใน SUTG จ านวน ร้อยละ 34.00 ซึ่งจะมี
การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์แล้วเสร็จ โดยจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้
ถือหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 ราย ตลอดระยะเวลาที่ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้ถือหุ้นของ SUTG คือ นายธนภัทร บัวลอย ตลอดระยะเวลาที่นายธนภัทร บัวลอย ยังคงเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ SUTG ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนท่ีมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้น
ไป และเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวทันทีผ่านระบบการรับส่งข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในการนี้ รายละเอียดที่ส าคัญของข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และ SUTG สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านนวัตกรรมของ SUTG ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่มีการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมหรือไม่ก็ตาม 

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะด าเนินการ
โดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สัญญาตรง และบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือไม่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์รวมถึงจะไม่กระท าการอันใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจของ SUTG เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้
เป็นประการอื่น นอกจากน้ี บริษัทฯ และ SUTG จะจัดตั้งหน่วยงานย่อยของตนเพื่อดูแลโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

 

(2) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของ SUTG ซึ่งงานดังกล่าวต้องพึ่งพาบุคลากรของบริษัทฯ 
ในกรณีที่ SUTG ไม่สามารถเข้าร่วมประมูล หรือ ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้รับจ้างงานบริการนั้น ๆ  

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะด าเนินการ
โดยให้ บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาตรง หรือ เข้าเป็นคู่สัญญาร่วมกันข้ึนอยู่กับร่างของขอบเขตงานน้ันๆ โดย SUTG บริษัท
ฯ จะจัดให้มีสัญญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่ SUTG ซึ่งจะช่วยให้ SUTG สามารถเข้าร่วมประมูลหรือเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขันส าหรับโครงการนั้น ๆ ทั้งนี้ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของ SUTG โดย
จะต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทอื่น ๆ  ที่มีขนาดและการประกอบ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมในคล้ายคลึงกันในเวลานั้น ๆ รวมทั้งต้องมีข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เว้นแต่
จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท า
รายการในลักษณะดังกล่าวด้วย 

 

(3) การให้บริการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างผ่านข้อตกลงของบริษัทฯ  ซึ่งงานดังกล่าวต้องพึ่งพาบุคลากรหรือ 
นวัตกรรมของ SUTG ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิในนวัตกรรมดังกล่าวได้ 

บริษัทฯ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา และ นายธนภัทร บัวลอย ตกลงว่าการให้บริการในลักษณะดังกล่าวจะด าเนินการ
โดยให้ SUTG เข้าเป็นคู่สัญญาตรง หรือ เข้าเป็นคู่สัญญาร่วมกันขึ้นอยู่กับร่างของขอบเขตงานนั้น ๆ โดยบริษัทฯ 
SUTG จะจัดให้มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของนวัตกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับจัดให้มีสัญญารับเหมาก่อสร้างช่วงให้แก่
บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ด าเนินงานส าหรับโครงการนั้น ๆ ได้ ท้ังนี้ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ รวมถึงที่
ประชุมคณะกรรมการของ SUTG โดยจะต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวที่ใกล้เคียงกันกับ
บริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดและการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมในคล้ายคลึงกันในเวลานั้น ๆ รวมทั้งต้องมีข้อก าหนด



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
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ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 

-11- 

และเง่ือนไขที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการในลักษณะดังกล่าวด้วย 

9. แก้ไขหน้า 53 หัวข้อ 3.2.2 ข้อเสียของการเข้าท ารายการ เร่ืองผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)  

ข้อความเดิม 
1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

▪ ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก 14 วันท าการกอ่นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) - (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม) 

= (1.35 * 589,968,760) - (1.00 * 195,000,000) / (589,968,760 + 195,000,000) 
= 0.77 

Price Dilution = (1.35 – 0.77) / 1.35 
= 42.96% 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 42.96 

▪ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม / 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ + จ านวนหุ้นที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 

โดยที ่

Control Dilution = (195,000,000) / (589,968,760 + 195,000,000) 
= 24.84% 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 24.84 

ข้อความใหม ่
1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

▪ ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก 14 วันท าการกอ่นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทตอ่หุ้น 
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ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) - + (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวน
หุ้นที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 

= (1.35 * 589,968,760) - (1.00 * 195,000,000) / (589,968,760 + 195,000,000) 
= 0.77 
= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + ((1.43 * 185,314,690) / 

(589,968,760 + 195,000,000 + 185,314,690) 
= 1.29 

Price Dilution = (1.35 – 0.77) / 1.35 
= 42.96% 
= (1.35 – 1.29) / 1.35 
= 4.14% 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 42.96 4.14 
▪ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม / 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ + จ านวนหุ้นที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 

โดยที ่

Control Dilution = (195,000,000) / (589,968,760 + 195,000,000) 
= 24.84% 
= (380,314,690) / (589,968,760 + 380,314,690) 
= 39.19% 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 24.84 39.19 

10. แก้ไขหน้า 54 หัวข้อ 3.2.2 ข้อเสียของการเข้าท ารายการ เร่ืองผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

ข้อความเดิม 
2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

แหล่งเงินทุนของการเข้าท าธุรกรรมนั้นส่วนหนึ่งยังเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่า 265.00 ล้านบาท 
ให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

▪ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเท่ากับ 1.43 
บาทซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 
2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพ่ิม (Premium) จากราคาตลาดดังกล่าว 
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Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก 14 วันท าการกอ่นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอื
หุ้นเดิม) 
= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + ((1.43 * 380,314,690) / 
(589,968,760 + 195,000,000 +380,314,690) 
= 1.29 

Price Dilution = (1.35 – 1.29) / 1.35 
= 4.14% 

ข้อความใหม ่

2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

แหล่งเงินทุนของการเข้าท าธุรกรรมนั้นส่วนหนึ่งยังเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่า 265.00 ล้านบาท 
ให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 185,314,690 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

▪ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจะไมเ่กิดขึ้น เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเท่ากับ 1.43 
บาทซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง
วันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพ่ิม (Premium) จากราคาตลาดดังกลา่ว 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก 14 วันท าการกอ่นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอื
หุ้นเดิม) 
= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + ((1.43 * 380,314,690) / 
(589,968,760 + 195,000,000 +380,314,690) 
= (1.35 * 589,968,760) + (1.00 * 195,000,000) + ((1.43 * 185,314,690) / 
(589,968,760 + 195,000,000 + 185,314,690) 
= 1.29 

Price Dilution = (1.35 – 1.29) / 1.35 
= 4.14% 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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11. แก้ไขหน้า 64 - 65 หัวข้อ 3.5.4 ข้อย่อยท่ี 1 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: 
“P/BV”) เร่ืองส่วนลดสภาพคลอ่ง 

ข้อความเดิม 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SUTG เป็นบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน ตลท. จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความสามารถท่ีจะ
เปลี่ยนหุ้นของ SUTG ที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้และไม่เสียมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาปรับลดมูลค่าหุ้น SUTG โดย
อ้างอิงอัตราส่วนลดสภาพคล่อง (Discount of Lack of Marketability) กรณีฐานเท่ากับร้อยละ 32.60 ซึ่งอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยมัธย
ฐานของงานวิจัยต่าง ๆ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางส่วนลดสภาพคล่อง 

การศึกษา ส่วนลดสภาพคล่อง 
 Johnson Study  20.00% 
 Hertzel and Smith  20.10% 
 Columbia Financial Advisors, Inc.  21.00% 
 Bajaj, Denis, Ferris, and Sarin 22.20% 
 Greene and Murray 24.90% 
 Management Planning, Inc. 27.00% 
 Willamette Management Associates 31.20% 
 SEC Nonreporting OTC Companies 32.60% 
 LiquiStat 32.80% 
 Milton Gelman  33.00% 
 Robert R. Trout  33.50% 
 William L. Silber  33.80% 
 J. Michael Maher  35.40% 
 Robert E. Moroney  35.60% 
 Standard Research Consultants  45.00% 
ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 32.60% 

หมายเหตุ:      1/ งานวิจัยต่าง ๆ ได้ศึกษาส่วนลดสภาพคล่องที่เกิดข้ึนจริงในกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ โดยอ้างอิงจาก (1) ผลกระทบของราคาหุ้นก่อนและหลังเข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ 
(2) ผลกระทบของ Restricted Stock ก่อนและหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของการศึกษาต่าง ๆ นั้นจะ
ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลการศึกษา เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละการศึกษาจะมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ต าแหน่งที่ต้ัง และ/หรือสภาวะตลาดที่มีความ
แตกต่างกัน 

ข้อความใหม่ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SUTG เป็นบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน ตลท. จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความสามารถท่ีจะ
เปลี่ยนหุ้นของ SUTG ที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้และไม่เสียมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาปรับลดมูลค่าหุ้น SUTG โดย
อ้างอิงอัตราส่วนลดสภาพคล่อง (Discount of Lack of Marketability) กรณีฐานเท่ากับร้อยละ 32.60 ซึ่งอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยมัธย
ฐานของงานวิจัยต่าง ๆ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางส่วนลดสภาพคล่อง 

การศึกษา ส่วนลดสภาพคล่อง 
 Johnson Study  20.00% 
 Hertzel and Smith  20.10% 
 Columbia Financial Advisors, Inc.  21.00% 
 Bajaj, Denis, Ferris, and Sarin 22.20% 
 Greene and Murray 24.90% 
 Management Planning, Inc. 27.00% 
 Willamette Management Associates 31.20% 
 SEC Nonreporting OTC Companies 32.60% 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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 LiquiStat 32.80% 
 Milton Gelman  33.00% 
 Robert R. Trout  33.50% 
 William L. Silber  33.80% 
 J. Michael Maher  35.40% 
 Robert E. Moroney  35.60% 
 Standard Research Consultants  45.00% 
ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 32.60% 

หมายเหตุ:      1/ งานวิจัยต่าง ๆ ได้ศึกษาส่วนลดสภาพคล่องที่เกิดข้ึนจริงในกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศของหลายพื้นที่ทั่วโลกในสภาวะต่าง ๆ 
ซึ่งมีความคลอบคลุมพฤติกรรมของนักลงทุน โดยอ้างอิงจาก (1) ผลกระทบของราคาหุ้นก่อนและหลังเข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ (2) ผลกระทบของ Restricted Stock 
ก่อนและหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของการศึกษาต่าง ๆ นั้นจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลการศึกษา 
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละการศึกษาจะมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ต าแหน่งที่ต้ัง และ/หรือสภาวะตลาดที่มีความแตกต่างกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคิด
ว่าผลจากการวิจัยดังกล่าวมีความเหมาะสมที่น ามาใช้กับการประเมินส่วนลดสภาพคล่องของ SUTG และน่าจะมีผลการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 

12. แก้ไขหน้า 70 หัวข้อ 3.5.6 ข้อย่อยท่ี 1 รายได้ เร่ืองรายละเอียดมูลค่าของโครงการตามกรอบงบประมาณปี 2560 

ข้อความเดิม 
จากการที่ SUTG (1) ได้รับบัญชีนวัตกรรมในเทคโนโลยีการกาจัดขยะแต่เพียงผู้เดียว (2) มีความชัดเจนของโครงการเป้าหมายอัน
ถูกบรรจุอยู่ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายอย่างชัดเจน และ (3) มีโครงการที่อยู่ในข้ันตอนการรับคัดเลือกและขั้นตอนลงนามสัญญา
บ้างแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า SUTG มีแนวโน้มสูงที่จะได้งานรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรที่ระบุไว้
ข้างต้น โดยรายละเอียดมูลค่าของโครงการตามกรอบงบประมาณปี 2560 มีดังต่อไปนี 

มูลค่าของโครงการตามกรอบงบประมาณ ปี 2560 
ชื่อโครงการ ปริมาณขยะ 

(ตัน/วัน) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
เร่ิมต้น - สิ้นสุด ระยะเวลา

โครงการ (ป)ี 
SUT-MBT 7 โครงการ 570 1,057.37 2561 - 2562 2 
SUT-MBT 7 โครงการ 370 826.31  2562 - 2564 3 
รวม 1,140 1,884.68   

ข้อความใหม่ 
จากการที่ SUTG (1) ได้รับบัญชีนวัตกรรมในเทคโนโลยีการกาจัดขยะแต่เพียงผู้เดียว (2) มีความชัดเจนของโครงการเป้าหมายอัน
ถูกบรรจุอยู่ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายอย่างชัดเจน และ (3) มีโครงการที่อยู่ในข้ันตอนการรับคัดเลือกและขั้นตอนลงนามสัญญา
บ้างแล้ว (2) มีความชัดเจนของโครงการเป้าหมายอันถูกบรรจุอยู่ใน เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี อย่างชัดเจน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของขั้นตอนการคัดเลือก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า SUTG มีแนวโน้มสูงที่จะได้
งานรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรที่ระบุไว้ข้างต้น โดยรายละเอียดมูลค่าของโครงการตามกรอบงบประมาณปี 2560 มี
ดังต่อไปนี้ 

มูลค่าของโครงการตามกรอบงบประมาณ ปี 2560 
ชื่อโครงการ ปริมาณขยะ 

(ตัน/วัน) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
เร่ิมต้น - สิ้นสุด ระยะเวลา

โครงการ (ป)ี 
SUT-MBT 7 โครงการ 570 1,057.37 2561 - 2562 2 
SUT-MBT 7 โครงการ 370 826.31  2562 - 2564 3 
รวม 1,140 1,884.68   

13. แก้ไขหน้า 76 หัวข้อ 3.5.6 ข้อย่อยท่ี 2 ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดต้ัง
เคร่ืองจักร เร่ืองสมมติฐานในการประมาณการ 

ข้อความเดิม 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
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อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ SUTG พบว่า SUTG ได้มีประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการที่ SUTG คาดว่าจะ
ได้รับคัดเลือกและลงนามสัญญาโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2561 ไว้อย่างละเอียด ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการดังกล่าว
นั้นอยู่ในช่วงร้อยละ 71.90 – 77.40 ต่อรายได้ทั้งหมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือว่าการประมาณการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ เนื่องจาก SUTG ได้มีการประมาณการในแต่ละกิจกรรมและอ้างอิงจากประสบการณ์ของโครงการใน
ลักษณะเดียวกันซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในอดีต ทั้งนี้ในส่วนของโครงการที่ SUTG ยังไม่ได้มีการวางแผนประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิรสะได้ใช้สัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 76.67 ของรายได้ในแต่ละโครงการ โดย
อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ SUTG ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อว่าโครงการ
ในอนาคตต่าง ๆ เป็นโครงการที่มีลักษณะเดียวกันกับกับโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2561 

ข้อความใหม ่
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ SUTG พบว่า SUTG ได้มีประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการที่ SUTG คาดว่าจะ
ได้รับคัดเลือกและลงนามสัญญาโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2561 ไว้อย่างละเอียด ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการดังกล่าว
นั้นอยู่ในช่วงร้อยละ 71.90 – 77.40 ต่อรายได้ทั้งหมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือว่าการประมาณการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ เนื่องจาก SUTG ได้มีการประมาณการในแต่ละกิจกรรมและอ้างอิงจากประสบการณ์ของโครงการใน
ลักษณะเดียวกันซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในอดีต ทั้งนี้ในส่วนของโครงการที่ SUTG ยังไม่ได้มีการวางแผนประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิรสะได้ใช้สัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 76.67 ของรายได้ในแต่ละโครงการ โดย
อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ SUTG ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อว่าโครงการ
ในอนาคตต่าง ๆ เป็นโครงการที่มีลักษณะเดียวกันกับกับโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2561 ดังนั้นสัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) และคาดว่าจะสามารถสะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน
ต่าง ๆ ของ SUTG ได้ดีที่สุด 

14. แก้ไขหน้า 77 หัวข้อ 3.5.6 ข้อย่อยท่ี 3 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เร่ืองสมมติฐานในการประมาณ
การ 

ข้อความเดิม 
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายใน
การขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ไม่แปรผันตามรายได้ของ 
SUTG  

ข้อความใหม ่
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายใน
การขายและการตลาด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ไม่แปรผันตามรายได้ของ 
SUTG ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอในการรองรับแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต 5 ปีข้างหน้า โดยยังไม่มีการขยายทรัพยากรในส่วนของ
การขายและการบริหาร 

15. แก้ไขหน้า 88 ข้อ 3.6.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)  

ข้อความเดิม 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ
บริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบ
การเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมิน



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการขาดดุลที่สามารถน ามาลดภาษีได้ในอนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือ
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงน าผลลัพธ์ที่ค านวณได้หารด้วยจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดการประเมินมูลค่าที่ดินล่าสุดอ้างอิงจากรายงานการประเมิยมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์
ริ่ง แวลูเอช่ัน จ ากัด ณ วันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 2560 (ซึ่งอยู่ในระยะเวลาภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ 2 เมษายน 2561) โดย
การประเมินมูลค่าปรับปรุงมูลตามบัญชีของที่ปรึกษาทางการเงินอิสรมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความใหม่ 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ
บริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบ
การเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมิน
ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการขาดดุลที่สามารถน ามาลดภาษีได้ในอนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือ
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงน าผลลัพธ์ที่ค านวณได้หารด้วยจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดการประเมินมูลค่าที่ดินล่าสุดอ้างอิงจากรายงานการประเมิยมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์
ริ่ง แวลูเอช่ัน จ ากัด ณ วันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 2560 (ซึ่งอยู่ในระยะเวลาภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ 2 3 เมษายน 2561 ซึ่ง
เป็นวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตาม
แผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ กับ SUTGH) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าตลาดของทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อ
วัตถุประสงค์ภายในของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งน าราคาตลาดของที่ดินจ านวนไม่น้อย
กว่า 5 ตัวอย่าง ท่ีอยู่ใกล้เคียงโดยรอบมาใช้ในการประเมิน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 564.75 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด รองลงมาคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 172.76 ล้านบาท และ 152.91  ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ในส่วนของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานและ
ตกแต่ง ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมูลค่าที่ดินมีสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งหมด อัน
เป็นทรัพย์สินที่ควรต้องท าการประเมิน ในขณะที่ทรัพย์สินอื่น เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการบริหารจัดการทั่วไปในองค์กรซึ่งไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าอย่างมีนัยส าคัญ 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าตลาดของทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัท เอเชี่ยน 
เอ็นจิเนียร์ริ่ง แวลูเอช่ัน มีความสมเหตุสมผลและสามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม โดยการประเมินมูลค่าปรับปรุง
มูลตามบัญชขีองที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดดังนี้ 

16. แก้ไขหน้า 90 ข้อ 3.6.4 วิธีเปรียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 
ข้อความเดิม 
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจรับก่อสร้างและรับบรหิารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มเป็นหลัก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงน าข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัท
ที่รับงานวิศวกรรมเชิงสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบ าบัดน้ าเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ า เป็นต้น เพื่อใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท . โดยสามารถสรุปรายช่ือและรายละเอียดของแต่ละบริษัท
เทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อความใหม่ 
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจรับก่อสร้างและรับบรหิารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มเป็นหลัก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงน าข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัท
ที่รับงานวิศวกรรมเชิงสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบ าบัดน้ าเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ า เป็นต้น เพื่อใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท . โดยสามารถสรุปรายช่ือและรายละเอียดของแต่ละบริษัท
เทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเชิงวิศวกรรมและรับงานภาครัฐเป็นหลักในลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับ SUTG 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีความเฉพาะด้านในเชิงการบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่น โครงการ



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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บ าบัดน้ าเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ า เป็นต้น ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคัดเลือกบริษัทเทียบเคียงจากกลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างเชิงวิศวกรรมที่มีความเฉพาะด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและรับงานภาครัฐเป็นหลัก ที่จดทะเบียนใน ตลท. โดยสามารถ
สรุปรายชื่อและรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 

17. แก้ไขหน้า 93 ข้อ 3.6.6 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ข้อความเดิม 
ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ปัจจุบันไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด และไม่มีแผนที่จะประกอบกิจการในอนาคต ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book 
Value Approach) นอกจากนี้ HUC และ HSMC ปัจจุบันยังไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม HUC และ 
HSMC มีแผนการลงทุนโครงการที่จะกล่าวถัดไป และเป็นบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของ HUC และ HSMC ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
ข้อความใหม่ 
ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ปัจจุบันไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด และไม่มีแผนที่จะประกอบกิจการในอนาคต ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book 
Value Approach) นอกจากนี้ HUC และ HSMC ปัจจุบันยังไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม HUC และ 
HSMC มีแผนการลงทุนโครงการที่จะกล่าวถัดไป และเป็นบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของ HUC และ HSMC ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

18. แก้ไขหน้า 104 ข้อ 3.6.6 มูลค่ายุติธรรมของบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ากัด (“HUC”) 

ข้อความเดิม 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 HUC ได้เข้าท าสัญญากับ 5 เทศบาลเพื่อผลิตน้ าประปาเพื่อจ าหน่ายให้ผู้ใช้น้ าใน 5 เทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะเวลา 30 ปี ได้แก่ โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเจดีย์แม่ครัว (“โครงการแม่ครัว”)  
และ โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเมืองเล็น ต าบลหนองแหย่ง ต าบลสันป่าเปา และต าบลสันนา
เม็ง (“โครงการเมืองเล็น”) (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
 
ข้อความใหม่ 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 HUC ได้เข้าท าสัญญากับ 5 เทศบาลเพื่อผลิตน้ าประปาเพื่อจ าหน่ายให้ผู้ใช้น้ าใน 5 เทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะเวลา 30 ปี ได้แก่ โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเจดีย์แม่ครัว (“โครงการเจดีย์แม่
ครัว”)  และ โครงการระบบผลิตน้ าประปาและการจ่ายน้ าประปา เพื่อต าบลเมืองเล็น ต าบลหนองแหย่ง ต าบลสันป่าเปา และต าบล
สันนาเม็ง (“โครงการเมืองเล็น”) (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

19. แก้ไขหน้า 105 ข้อ 3.6.6 มูลค่ายุติธรรมของบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ากัด (“HUC”) 

ข้อความเดิม 
ตารางสมมติฐานทั่วไป 

สมมติฐานทั่วไป 

ความต้องการใช้น้ าของประชาชนโดยเฉลี่ย1/ 120.00 ลิตรต่อวัน 

ปริมาณน้ าสูญเสีย ร้อยละ 20.00 

ก าลังการผลิตน้ าประปาสูงสุด 6,500.00 ลบ.ม. ต่อวัน 

ประสิทธิภาพของโรงงาน (Plant efficiency) 
ปีแรกเร่ิมต้นร้อยละ 75.00 และเพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปีสูงสุดร้อยละ 100.00  
ของก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 

อัตราการเพิ่มของประชากร 
ปีที 1-3 ร้อยละ 10.00 ต่อปี 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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ปีที 4-6 ร้อยละ 8.00 ต่อปี 
ปีที 7-26 ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ปีที 27-30 ร้อยละ 0.00 ต่อปี 

ที่มา:     1/ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 

▪ ประมาณการความต้องการใช้น้ าในบริเวณโครงการเจดีย์แม่ครัว 

ณ ปี 2558 ประมาณการความต้องการใช้น้ าชุมชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวนประชากรโดยประมาณเท่ากับ 7,655 คน 
และมีโรงงาน 5 โรงงานที่มีความต้องการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม อ้างอิงจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเจดีย์แม่
ครัว (Feasibility study) ของ บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นสมมติฐานที่มีความ
สมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการประมาณ โดยโครงการเจดีย์แม่ครัวจะผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพดีกว่าคุณภาพน้ าที่ผู้ใช้น้ าบริเวณ
โครงการเจดีย์แม่ครัวอุปโภคและบริโภคในปัจจุบัน นั้นคือน้ าบาดาล นอกเหนือจากนี้อัตราคิดค่าบริการน้ าประปามีอัตราที่ถูกกว่า
อัตราเดิมในราคาต่ ากว่าร้อยละ 5.00 ส่งผลให้ผู้ใช้น้ าบริเวณโครงการเจดีย์แม่ครัวรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีแรงจูงใจที่จะเลือก
อุปโภคและบริโภคน้ าประปาจากโครงการเจดีย์แม่ครัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการความต้องการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม 

ล าดับ โรงงาน ความต้องการใช้น้ า (ลบ.ม. ต่อวัน) 
1 ผักกาดดอง ตรานกพิราบ 800.00 
2 เห็ดนางรมหลวง 15.00 
3 ผักแช่แข็ง 333.00 
4 ผักปลอกสารพษิ 2,333.00 
5 ไก่ย่างห้าดาว 333.00 

 รวม 3,814.00 
ที่มา: รายงาน Feasibility study ของ บริษัทฯ 
ข้อความใหม่ 

ตารางสมมติฐานทั่วไป 

สมมติฐานทั่วไป 

ความต้องการใช้น้ าของประชาชนโดยเฉลี่ย1/ 120.00 ลิตรต่อวัน 

ปริมาณน้ าสูญเสีย ร้อยละ 20.00 

ก าลังการผลิตน้ าประปาสูงสุด 6,500.00 ลบ.ม. ต่อวัน 

ประสิทธิภาพของโรงงาน (Plant efficiency) 
ปีแรกเร่ิมต้นร้อยละ 75.00 และเพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปีสูงสุดร้อยละ 100.00  
ของก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 

อัตราการเพิ่มของประชากร 
ปีที 1-3 ร้อยละ 10.00 ต่อปี 
ปีที 4-6 ร้อยละ 8.00 ต่อปี 
ปีที 7-26 ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ปีที 27-30 ร้อยละ 0.00 ต่อปี 

ที่มา: รายงาน Feasibility study ของ บริษัทฯ และ การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ:     1/ อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ ปี 2558 ประมาณการความต้องการใช้น้ าชุมชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวนประชากรโดยประมาณเท่ากับ 7,655 คน 
และมีโรงงาน 5 โรงงานที่มีความต้องการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม อ้างอิงจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเจดีย์แม่
ครัว (Feasibility study) ของ บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นสมมติฐานที่มีความ
สมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการประมาณ โดยโครงการเจดีย์แม่ครัวจะผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพดีกว่าคุณภาพน้ าที่ผู้ใช้น้ าบริเวณ
โครงการเจดีย์แม่ครัวอุปโภคและบริโภคในปัจจุบัน นั้นคือน้ าบาดาล นอกเหนือจากนี้อัตราคิดค่าบริการน้ าประปามีอัตราที่ถูกกว่า
อัตราเดิมในราคาต่ ากว่าร้อยละ 5.00 ส่งผลให้ผู้ใช้น้ าบริเวณโครงการเจดีย์แม่ครัวรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีแรงจูงใจที่จะเลือก
อุปโภคและบริโภคน้ าประปาจากโครงการเจดีย์แม่ครัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และขอ้ความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขดีออก 
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โดยการเปรียบเทียบผลการศึกษาความต้องการใช้น้ าในเขตพื้นที่ต าบลเจดีย์แม่ครัว จากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการเจดีย์แม่ครัว (Feasibility study) ของ บริษัทฯ ซึ่งประมาณการจาก ปริมาณการใช้น้ าในอดีตและการประมาณการการ
เติบโตในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ท าการส ารวจความต้องการการใช้น้ าของโรงงานของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความต้องการ
หลัก และประมาณการเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 60 ของความต้องการน้ าทั้งหมด โดยส่วนท่ีเหลือจะให้บรกิารแก่ ภาคที่อยู่อาศัย
และภาคราชการ  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความต้องการใช้น้ าจากโครงการเจดีย์แม่ครัว พบว่ามีความเป็นไปได้สูง
ในการที่ผู้ใช้น้ าในปัจจุบันจะเปลี่ยนมาใช้บริการน้ าของโครงการเจดีย์แม่ครัว อันเนื่องมาจากคุณภาพน้ าที่ ดีกว่าของระบบประปา
ชุมชนในปัจจุบัน จากการใช้ระบบ Ultra filtration ที่สามารถกรองเช้ือโรคและส่งผลให้น้ าประปามีค่าความขุ่นน้อยกว่า 1 
Nephelometric Turbidity Unit (NTU) เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่มีค่าความขุ่นที่เกิน 10 NTU นอกจากนี้อัตราคิดค่าบริการ
น้ าประปามีอัตราที่ถูกกว่าอัตราเดิมในราคาต่ ากว่าร้อยละ 5.00 โดยความต้องการน้ าภาคอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการความต้องการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม 

ล าดับ โรงงาน ความต้องการใช้น้ า (ลบ.ม. ต่อวัน) 
1 ผักกาดดอง ตรานกพิราบ 800.00 
2 เห็ดนางรมหลวง 10.00 
3 ผักแช่แข็ง 330.00 
4 ผักปลอกสารพษิ 2,330.00 
5 ไก่ย่างห้าดาว 330.00 
6 อื่นๆ  100.00 

 รวม 3,900.00 
ที่มา: รายงาน Feasibility study ของ บริษัทฯ 
 

20. แก้ไขหน้า 107 ข้อ 3.6.6 มูลค่ายุติธรรมของบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ากัด (“HUC”) 

ข้อความเดิม 
2)       ค่าใช้จ่าย 
สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร และ ค่าประกันภัย และ ต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าน้ าดิบ ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี และค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา ปรึกษาทาง
การเงินอิสระประมาณการสมมติฐานอัตราการเติบโตของของต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการเจดีย์แม่ครัว  ตลอดระยะเวลา
สัมปทาน 30 ปี ในระหว่างปี 2562 - 2591 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือน
พนักงานมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางต้นทุนผลิต 
ต้นทุนการผลิต รายละเอียด 
ค่าบุคคลากร 600,000.00 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 500,000.00 บาทต่อปี 
ค่าประกันภัย ร้อยละ 2.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ 
ค่าน้ าดิบ 1.00 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าไฟฟ้า 0.80 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าสารเคมี 0.50 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 1.50 บาท ต่อ ลบ.ม 

ที่มา: รายงาน Feasibility study ของ บริษัทฯ 

ข้อความใหม่ 
2)       ค่าใช้จ่าย 
สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร อ้างอิงจาก Feasibility study report ของบริษัทฯ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและปรับประมาณการต้นทุน
และค่าใช้จ่ายใหม้ีความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการประมาณมากยิ่งข้ึน และ ค่าประกันภัย และ ต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าน้ าดิบ 
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ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี และค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา  อ้างอิงจาก Feasibility study report ของบริษัทฯ ที่ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นสมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการประมาณการ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการสมมติฐานอัตราการเติบโตของของต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการเจดีย์แม่ครัว ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 30 
ปี ในระหว่างปี 2562 - 2591 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานมี
อัตราการเติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ตารางต้นทุนผลิต 
ต้นทุนการผลิต รายละเอียด 
ค่าบุคลากร 600,000.00 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 500,000.00 บาทต่อปี 
ค่าประกันภัย ร้อยละ 2.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ 
ค่าน้ าดิบ 1.00 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าไฟฟ้า 0.80 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าสารเคมี 0.50 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 1.50 บาท ต่อ ลบ.ม 

ที่มา: รายงาน Feasibility study ของ บริษัทฯ และ การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

21. แก้ไขหน้า 116 ข้อ 3.6.6 มูลค่าบริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ากัด (”HSMC”) 

ข้อความเดิม 
ตารางสรุปรายละเอียดสัญญาการคิดบริการ 

สมมติฐานทั่วไป 

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

ก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 2,200 ลบ.ม. ต่อวัน 

ประสิทธิภาพของโรงงาน (Plant efficiency)1/ 
ปีแรกเริ่มต้นร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปีสูงสุดร้อยละ 75 ของ
ก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 

อัตราการเพิ่มค่าบริการ ร้อยละ 5 ต่อปี หลังจากหลังเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ปริมาณน้ าเสียที่เข้ารับการบ าบัดขั้นต่ า (Minimum Volume) 45,000 ลบ.ม. ต่อเดือน 

ค่าบริการขั้นต่ า 198,000 x (1.05)ปีที่ให้บริการ-1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท2/  1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34.39 บาท 

อัตราการคิดค่าบริการจากความเข้มข้นของ (BOD) 
5 มก./ล.< BOD <= 1,000 มก./ล. 3.60 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 
1,000 มก./ล. < BOD <= 2,500 มก./ล. 3.80 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 
2,500 มก./ล. < BOD  4.00 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 

ที่มา: 1/ Final feasibility study report ของบริษัทฯ 
2/ ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทย้อนหลัง 3 ปี จากธนาคารแห่งประเทศไทย  

ข้อความใหม่ 
ตารางสรุปรายละเอียดสัญญาการคิดบริการ 

สมมติฐานทั่วไป 

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

ก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 2,200 ลบ.ม. ต่อวัน 
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ประสิทธิภาพของโรงงาน (Plant efficiency)1/ 
ปีแรกเริ่มต้นร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปีสูงสุดร้อยละ 75 ของ
ก าลังการบ าบัดน้ าเสียสูงสุด 

อัตราการเพิ่มค่าบริการ ร้อยละ 5 ต่อปี หลังจากหลังเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ปริมาณน้ าเสียที่เข้ารับการบ าบัดขั้นต่ า (Minimum Volume) 45,000 ลบ.ม. ต่อเดือน 

ค่าบริการขั้นต่ า 198,000 x (1.05)ปีที่ให้บริการ-1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท2/  1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34.39 บาท 

อัตราการคิดค่าบริการจากความเข้มข้นของ (BOD) 
5 มก./ล.< BOD <= 1,000 มก./ล. 3.60 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 
1,000 มก./ล. < BOD <= 2,500 มก./ล. 3.80 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 
2,500 มก./ล. < BOD  4.00 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. 

ที่มา: สัญญาว่าจ้างระบบบ าบัดน้าเสียและระบบควบคุมน้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑเลย์  
หมายเหตุ: 1/ Feasibility study report ของบริษัทฯ 

2/ ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทย้อนหลัง 3 ปี จากธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

22. แก้ไขหน้า 116 ข้อ 3.6.6 มูลค่าบริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ากัด (”HSMC”) 

ข้อความเดิม 
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ CTWP ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเช่าท่ี อ้างอิงจากสัญญาว่าจ้างระบบบ าบัดนา้
เสียและระบบควบคุมน้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑเลย์ เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ ค่าประกันภัย 
และ ต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี และค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา อ้างอิงจาก Feasibility study report ของบริษัท
ฯ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและปรับประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการ
ประมาณมากยิ่งขึ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานอัตราการเติบโตของของต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
โครงการ CTWP ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ในระหว่างปี 2562 - 2591 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อประเทศพม่าปี 2560 ของ 
World Bank เท่ากับร้อยละ 6.80  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางต้นทุนผลิต 
ต้นทุนการผลิต รายละเอียด 
อัตราการการเติบโต1/ ร้อยละ 6.80 
ค่าเช่าที่ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี 
เงินเดือนพนักงาน 2,000,000 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,500,000 บาทต่อปี 
ค่าประกันภัย ร้อยละ 0.3 ของมูลค่าสินทรัพย์ 
ค่าไฟฟ้า 2 ต่อ ลบ.ม 
ค่าสารเคมี 1.5 ต่อ ลบ.ม 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 7.5 ต่อ ลบ.ม 

ที่มา: 1/ World Bank 

ข้อความใหม่ 
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ CTWP ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเช่าท่ี อ้างอิงจากสัญญาว่าจ้างระบบบ าบัดนา้
เสียและระบบควบคุมน้ าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑเลย์ เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อ้างอิงจาก 
Feasibility study report ของบริษัทฯ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและปรับประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มี
ความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการประมาณมากยิ่งขึ้น และ ค่าประกันภัย และ ต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี และ
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา อ้างอิงจาก Feasibility study report ของบริษัทฯ ที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและปรับ
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ประมาณการต้นทุนและมีความเห็นว่าเป็นสมมติฐานท่ีมีความสมเหตุสมผลที่จะน ามาใช้ในการประมาณการ โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระประมาณการสมมติฐานอัตราการเติบโตของของต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ CTWP ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี 
ในระหว่างปี 2562 - 2591 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อประเทศพม่าปี 2560 ของ World Bank เทา่กับร้อยละ 6.80  โดยมีรายละเอยีด
ดังต่อไปนี้ 

ตารางต้นทุนผลิต 
ต้นทุนการผลิต รายละเอียด 
อัตราการการเติบโต1/ ร้อยละ 6.80 
ค่าเช่าที่ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี 
เงินเดือนพนักงาน 2,000,000 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,500,000 บาทต่อปี 
ค่าประกันภัย ร้อยละ 0.3 ของมูลค่าสินทรัพย์ 
ค่าไฟฟ้า 2 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าสารเคมี 1.5 บาท ต่อ ลบ.ม 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 7.5 บาท ต่อ ลบ.ม 

ที่มา: รายงาน Feasibility study ของ บริษัทฯ และ การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงจาก World Bank 
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