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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 
 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

องค์ประชุม 

ณ เวลา 14.00 น มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 45 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 72 ราย 
รวมทั้ง สิ ้น  112 ราย  รวม เ ป็นจ านวนหุ ้นทั้ง สิ ้น  323,482,310 หุ ้น  จ ากจ านวนหุ ้นทั้งหมดของ 
บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 323,482,310 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 54.8304 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวว้า่จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสลิบ สูงสวา่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2. นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. พลอากาศเอกชยันนัท ์ธรรมสุจริต กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

4. นายอนนัต ์เกตุพิทยา กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการอิสระ  

คณะผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นางพนาลี นรจิตต ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  
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ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ท่ีปรึกษาทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

(1)  นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ วาณิชธนกิจ 

(2)  นางสาวจิรักษา รัชตะวรรณ เจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุส วาณิชธนกิจ 

(3)  นายวศิรุต วนัทาศิลป์ ผูจ้ดัการ วาณิชธนกิจ 

2. ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

(1)  นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์ ทนายความหุน้ส่วน 

(2)  นางสาวพูลสุข พรพฒันนางกูร ทนายความ 

(3)  นางสาวสุภทัรา คีรินทร์สกนุา ทนายความ 

3. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั 

(1)  นายวรวสัส์ วสัสานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

(2)  นายภาวสิ พกุกะณะสุต ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

เร่ิมการประชุม 

คุณนันทนัช สูงสว่าง ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรับและ
ขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 และไดช้ี้แจงให้
ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัฯ และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 
โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

• ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ 
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตนของผูถื้อหุน้และเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

• การลงคะแนนเสียง ส าหรับทุกวาระ ขอให้ท่านท าเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น ในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษทัฯ 
จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะท่ี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้
เจา้หนา้ท่ีไปเกบ็บตัรลงคะแนน ส าหรับผูท่ี้ไม่ส่งบตัรลงคะแนน บริษทัฯ จะถือวา่เป็นการลง
มติเห็นดว้ย 

• การนบัผลคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
วาระนั้นๆ 

ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ (บตัรเสีย) 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผูอ่ื้นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู ้
ถือหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบ
ฉนัทะ 

กรณีผู้ถือหุ้นทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1) ก าหนดวา่ “ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึง
เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดงันั้น ในการพิจารณาวาระท่ี 5-6 และ 8 นั้น ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน
เสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุ้น รวมถึงนับบตัรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
เท่านั้น โดยในกรณีผูถื้อหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นบัการออกเสียง
ดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาวาระท่ี 1-4 และ 7 ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระท่ี 4 จะตอ้งไม่มีผู ้
ถือหุน้จ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคดัคา้น การพิจารณาวา่เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนบัทั้งคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็น
ดว้ย” และ “งดออกเสียง” ของผูถื้อหุน้รวมถึงนบับตัรเสีย เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง  

5. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของ
ท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนับคะแนนในคร้ังนี้ บริษทัจดัการมีตวัแทนจากบริษทั กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั ท่ีปรึกษา
กฎหมาย คือ คุณสุภทัรา คีรินทร์สกุนา เป็นพยานในการนบัคะแนน และมีบริษทั ควิดแลบ จ ากดั เป็น
ผูด้  าเนินการนบัคะแนนเสียงในคร้ังน้ี 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผูรั้บมอบฉันทะ เพ่ิมเติมด้วยช่ือและ
นามสกลุของผูม้อบฉนัทะ ใหแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ของบริษทั และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ ้น คร้ังที่ 
1/2560 ของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

เร่ืองที่จะพิจารณาในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระ
หนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว
ก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปอีก 
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ในการนี้ บริษัทฯ จะน าเสนอและช้ีแจงต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 ต่อเน่ืองกัน และ
เม่ือช้ีแจงวาระที่ 1 ถึง 4 เสร็จส้ิน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามในคราวเดียว และ
ให้ออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 ในคราวเดียวภายหลังการชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้น
สอบถามเสร็จส้ิน 

วาระที ่1. พจิารณาอนุมตักิารซ้ือและรับโอนกจิการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกจิการทั้งหมดของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2561 ไดมี้มติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด
ตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัฯ กบั บริษทัจ ากดัท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ ช่ือ บริษทั เอสยูที โฮลด้ิง 
จ ากดั (“SUTGH”) ซ่ึงคาดวา่จะจดัตั้งแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยจะมีผูถื้อหุน้ จ านวน 3 ราย 
ไดแ้ก่ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวตัร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีกระท าการ
ร่วมกนั (Concert Party) (“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH”) ซ่ึงจะถือหุน้ใน SUTGH จ านวน 132,000 หุน้ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTGH โดย ณ วนัโอนกิจการ 
SUTGH จะถือหุ้น ใน บริษทั เอสยทีู โกลบอล จ ากดั (“SUTG”) จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG ท่ี
ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผูรั้บเหมาเชิงด าเนินการและ
บ ารุงรักษา และการใหค้  าปรึกษาโครงการจดัการขยะเชิงวศิวกรรม (“แผนการโอนกจิการทั้งหมด”) 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองด้วยธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมท่ีบริษัทฯ ไม่เคยท ามาก่อน  
แต่บริษทัฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเขา้ท าธุรกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ประธานฯ จึงขอช้ีแจงเหตุผล ท่ีมาและประโยชน์ส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมในคร้ังน้ี 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายภาคส่วนของธุรกิจในดา้นการรับเหมาการจดัการขยะ ซ่ึงส่ิงท่ีบริษทัฯ 
จะไดรั้บจากธุรกรรมในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

1.) การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

2.) การสนบัสนุนฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

3.) การใชบุ้คลากรร่วมกนัและพนัธมิตรกบัเหล่านกัวจิยั 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

SUTG มีธุรกิจหลกัคลา้ยคลึงกบับริษทัฯ คือใหบ้ริการในแง่ของการเป็นผูรั้บเหมา (EPC) และ ผูรั้บเหมา
เชิงด าเนินการเช่นเดียวกนั (O&M) แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในเร่ืองการบริหารจดัการขยะ SUTG 
เป็นบริษทัท่ี ก่อตั้งโดยกลุ่มนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีมีช่ือเสียงดา้นการวจิยัและพฒันา
ทางดา้นวศิวกรรม SUTG มีความเช่ียวชาญในระบบการจดัการขยะ ระบบจดัการดงักล่าวไดข้ึ้นทะเบียน
ในบญัชีนวตักรรมไทยกบัส านกังบประมาณ 

ทั้งน้ี ประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบับญัชีนวตักรรม ดงัน้ี 

บญัชีนวตักรรมไทย คือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ท่ีพฒันาข้ึนจากกระบวนการวิจยั พฒันา หรือการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือบริการเดิมดว้ยองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยโดย
คนไทยมีส่วนร่วม ซ่ึงอาจเป็นผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ก็ได ้อนัเป็น
มาตรการท่ีรัฐบาลตอ้งการเพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยในการน าผลงานวิจยั พฒันา
และนวตักรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริม
ผลงานวิจยัและพฒันานวตักรรมของไทยใหส้ามารถผลิตสู่เชิงพาณิชยอ์ยา่งมีมาตรฐาน 

นวตักรรมของ SUTG คือระบบการจดัการขยะท่ีปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทย 
เพียงรายเดียว  

สิทธิประโยชน์ของบญัชีนวตักรรม 

SUTG ได้รับประโยชน์จากการข้ึนทะเบียนในบัญชีนวตักรรมไทยจากปี 2559 - 2566 โดยท่ีส่วน
ราชการสามารถจดัซ้ือจดัจา้งจากผูป้ระกอบการท่ีมีรายช่ือตามบญัชีนวตักรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษ
ตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุท่ีหน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบติั  

2. การสนบัสนุนฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ยงัประสบปัญหาขาดทุน แม้ว่าจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนมาไม่นาน บริษทัฯเช่ือว่าการน าผล
ประกอบการของ SUTG มาจะมาช่วยสนบัสนุนฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ในฐานะการเป็นบริษทั
ยอ่ย เม่ือพิจารณาถึงผลประกอบการของ SUTG แลว้จะเห็นไดว้า่ SUTG เป็นบริษทัท่ีมีความสามารถใน
การท าก าไรท่ีค่อนขา้งสูง โดยผลงานในอดีตท่ีผา่นมา SUTG สามารถสร้างรายไดปี้ละกวา่ 300,000,000 
บาท  
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3. การใชบุ้คลากรร่วมกนัและพนัธมิตรกบัเหล่านกัวจิยั 

แมว้่าบริษทัฯ เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีบุคลากร และผลงานอยา่งยาวนาน แต่บริษทัฯ เล็งเห็นว่าควร
ขยายธุรกิจใหม่ เพ่ือช่วยพฒันาผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยท่ี SUTG มีสิทธิบตัร เทคโนโลย ีและ
มีรายการรอรับรู้รายได้ (Potential Backlog) อยูเ่ป็นจ านวนมาก บริษทัฯ จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการ
เขา้ซ้ือ SUTG โดย องคค์วามรู้ (Know how) ต่างๆ ของ SUTG เป็นท่ีน่าสนใจและไม่เหมือนใครซ่ึงจะ
ท าใหบ้ริษทัฯ เป็นผูรั้บเหมาชั้นน าต่อไป รวมถึงการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด และการไดเ้ป็นพนัมิตร 
กบั SUTG จะไดที้มนกัวจิยัท่ีเขา้มาวจิยัและพฒันาต่อยอดพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของ 
SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสิทธิ หนา้ท่ี ภาระขอ้ผูกพนัต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ท่ี SUTGH มี หรือ
พึงมี ณ วนัโอนกิจการ ซ่ึงไดแ้ก่หุ้นทั้งหมดใน SUTG ท่ี ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะถือจ านวน 132,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย SUTGH หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG (“ธุรกรรมการรับโอนกจิการทั้งหมด”) 

ในการน้ี บริษทัฯ จะเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดโดย 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) 
และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) คิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH (รายละเอียดของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่
และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้
(“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in 
Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 460,000,000 บาท (ธุรกรรมการจดัสรรหุน้และธุรกรรมการจดัสรรหุน้กูแ้ปลง
สภาพ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์”) (ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการ
จดัสรรหลกัทรัพย ์รวมเรียกวา่ “ธุรกรรมการรับโอนกจิการทั้งหมดและจัดสรรหลกัทรัพย์”) 

อยา่งไรกดี็ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบั
ก่อน ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหวา่งบริษทัฯ และ SUTGH (“สัญญาโอนกจิการทั้งหมด”) 
รวมถึงขอ้ตกลงและสัญญาอ่ืน ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยใน
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เบ้ืองตน้คาดวา่ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพยจ์ะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกนั  

โดยเง่ือนไขบังคับก่อนมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  
เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้ งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือ 
เชิญประชุมแลว้ 

ในการน้ี จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร คนใดคนหน่ึง หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้ งหมด และเป็นผูแ้ทน
คณะกรรมการบริษทัในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขในสัญญาดงักล่าวเพ่ิมเติมหากเลง็เห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯและผูถื้อหุน้ แลว้แต่สมควร 

ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทั้งหมด SUTGH 
จะตอ้งจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH 
โดยวนัส้ินสุดรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยเหตุน้ี ภายหลงัการจดทะเบียนเลิก
บริษัทฯ ผูช้  าระบัญชีของ SUTGH จึงต้องโอนทรัพย์สินทั้ งหมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ SUTGH 
ซ่ึงรวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ท่ีไดม้าจากธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย ์
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด คืนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วน 
การถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ของ SUTGH ถืออยูเ่พ่ือใหก้ารช าระบญัชีเสร็จส้ิน 

ทั้งน้ี การเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าวถือเป็นรายการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทั
อ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535  
(และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากน้ี การรับโอนกิจการทั้ งหมดมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซ่ึงเม่ือพิจารณาขนาดรายการดงักล่าวดว้ย
วิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี
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ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตรวจสอบแลว้นั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่า
เท่ากบัร้อยละ 90.9 เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ประเภทท่ี 1 (มูลค่าเท่ากบัร้อยละ 
50 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100) ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศ
การเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
เพ่ืออนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว  

นอกจากน้ี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551  
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมกรรมการจดัสรรหุ้นและ
ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพกับ SUTGH และการด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้ งหมด 
SUTGH จะถือหุ้นร้อยละ 24.84 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ (ภายหลงัการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ แต่ก่อนมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) และ 
SUTGH จะถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 265,000 หน่วย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้
สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) อีกทั้ง SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน และมีสิทธิ
เสนอช่ือบุคคล จ านวน 1 ท่าน เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ SUTGH จึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงของบริษทัฯ โดยขนาดรายการน้ีมีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 233.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ซ่ึงสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงบริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และเปิดเผย
สารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว รวมถึงแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็น
เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ าส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัฯ และ
อนุมติัให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คนใดคนหน่ึง หรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือ ผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการลง
นามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูแ้ทนของคณะกรรมการบริษทัในการ
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เจรจาต่อรองเง่ือนไขในสัญญาดงักล่าวเพ่ิมเติมหากเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิม 10 ราย รวมมีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมในวาระน้ีทั้ งส้ินจ านวน  
127 ราย 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 
380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อใชช้ าระเป็น
ค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ SUTGH ซ่ึงผูถื้อหุ้นของ SUTGH ทั้ง 3 รายนั้น เป็น
บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (Concert Party) โดย ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะน าหุ้นทั้งหมดใน SUTG ท่ี 
SUTGH จะถือจ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG มาช าระเป็นค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นกูแ้ปลง
สภาพของบริษทัฯ ท่ี SUTGH ไดรั้บจดัสรร แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
589,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
380,314,690 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงระบุ
ในวาระท่ี  2 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 970,283,450 บาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นสองแสนแปดหม่ืนสามพนัส่ี
ร้อยหา้สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 970,283,450 หุน้ (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นสองแสนแปดหม่ืนสามพนัส่ี
ร้อยหา้สิบหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 970,283,450 หุน้ (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นสองแสนแปดหม่ืนสามพนัส่ี
ร้อยหา้สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- - 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2561 ไดมี้มติใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ าก ัด (Private 
Placement) 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ตามการอนุมัติเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียว
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจน และ  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีมูลค่าการเสนอขาย จ านวน 
265,000,000 บาท ท่ีราคา 1,000 บาทต่อหน่วย เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มี
มติก าหนดราคาเสนอขายของหุน้กูแ้ปลงสภาพและราคาแปลงสภาพไวช้ดัเจน โดยราคา
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

แปลงสภาพของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้น
กูแ้ปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาท 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงไดแ้ก่ หุ้นทั้งหมด
ใน SUTG ณ วนัโอนกิจการท่ี SUTGH จะถือจ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG 
แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด 

ในส่วนท่ีเป็นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 195,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของขอ้ (1) นั้น เป็น
การเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนในราคาหุ้นละ 1 บาท 
โดยเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 23.1 ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจาก
ราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาท่ี
ต ่ากว่าราคาตลาดตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 
(และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุ้นในราคา
ดงักล่าว นอกจากน้ี แมบ้ริษทัฯ จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เสนอขายและจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ SUTGH แลว้ บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ใหแ้ก่ SUTGH ดว้ย 

ทั้งน้ี ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันท่ี  
14 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

ในการน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริษทัฯ ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทัฯ มีหนา้ท่ีห้ามมิ
ให ้SUTGH ผูถื้อหุน้ของ SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตามซ่ึงไดรั้บหุ้นดงักล่าวไปภายหลงัจากการ
เลิกบริษทัและช าระบญัชีของSUTGH เสร็จสมบูรณ์ ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งหมดภายใน
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ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH ผูถื้อหุน้ของ SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใด
ก็ตามซ่ึงไดรั้บหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดงักล่าว
ไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสั่งหา้มขาย  

อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทั้ งหมด 
SUTGH จะตอ้งจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการ
ทั้งหมดของ SUTGH โดยวนัส้ินสุดรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยเหตุ
น้ี ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ผูช้  าระบญัชีของ SUTGH จึงตอ้งโอนหุ้นของบริษทัฯ คืน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่พ่ือให้การช าระ
บญัชีเสร็จส้ิน ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของ SUTGH จึงตอ้งถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษทัฯ ตามระยะเวลา
หา้มขายหุน้ (Silent Period) ท่ีเหลืออยูต่ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

 ในส่วนท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 265,000,000 บาทเพื่อเสนอขายใน
คราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีราคา 1,000 บาทต่อหน่วยของขอ้ (2) นั้น 
เป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีการก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นกูแ้ปลงสภาพและ
ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพไวช้ดัเจน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาแปลง
สภาพเท่ากบั 1.43 บาท ซ่ึงเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 
72/2558 ทั้ งน้ี ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระต่อ
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุน้ 

อยา่งไรกดี็ หากภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีของการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้ของ 
SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตามใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีมีราคาเสนอขายต ่ากวา่
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ ก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ในวนัท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว บริษทัฯ มีหนา้ท่ีหา้มมิให้
ผูถื้อหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
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ของบริษทัฯ เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายใน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดือน ผูถื้อหุ้นของ SUTGH หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (แลว้แต่กรณี) จึงจะสามารถ
ทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งหา้ม
ขาย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ทั้งน้ี ราคาเสนอ
ขายค านวณจากราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหารดว้ยอตัราแปลงสภาพ ซ่ึงราคาแปลงสภาพจะ
ข้ึนอยูก่บัการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  

อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทั้ งหมด 
SUTGH จะตอ้งจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการ
ทั้งหมดของ SUTGH โดยวนัส้ินสุดรอบบญัชีของ SUTGH ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยเหตุ
น้ี ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษทัฯ ผูช้  าระบญัชีของ SUTGH จึงตอ้งโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพของ
บริษัทฯ คืนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH ถืออยู่
เพ่ือให้การช าระบัญชีเสร็จส้ิน ดังนั้น ผูถื้อหุ้นของ SUTGH จึงตอ้งถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามญั
รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพซ่ึงตนไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ ตามระยะเวลาห้ามขาย
หุน้ (Silent Period) ท่ีเหลืออยูต่ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ SUTGH แลว้ SUTGH จะถือหุน้ร้อยละ 24.84 ของหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ แต่ก่อนมีการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) และ SUTGH จะถือหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ จ านวน 
265,000 หน่วย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ 
(ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 

ทั้งน้ี ภายหลงัการรับโอนกิจการทั้งหมด SUTG จะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ 
เป็นผูมี้อ  านาจเด็ดขาดในการบริหารงานและถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 66 และอีกร้อยละ 34 จะถือ
โดยนายธนภทัร บวัลอย ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูร่้วมก่อตั้งของ SUTG 

4.2 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้
น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่
และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวน 265,000,000 บาท ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติก าหนด
ราคาเสนอขายของหุ้นกูแ้ปลงสภาพและราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพไวช้ดัเจน โดยเสนอขายใหแ้ก่ SUTGH ท่ีราคา 
1,000 บาทต่อหน่วย และราคาแปลงสภาพของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาท ซ่ึงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามท่ี
ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการทั้ งหมดของ 
SUTGH ให้แก่บริษทัฯ แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งน้ี ราคาตลาดส าหรับการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ SUTGH ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของ 
บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้
เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คือ ระหว่างวนัท่ี 
14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุน้  

ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ช้ีแจง
รายละเอียดของธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และเง่ือนไขท่ีส าคญัของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ประเภทของหุ้นกู้ หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) ชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้
สามญัของบริษทัฯ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 
พ.ศ. 2564 

 วงเงิน 265,000,000 บาท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่ึงหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

265,000 หน่วย 

อายุ 3 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หัวข้อ รายละเอยีด 

อตัราดอกเบีย้และ
การช าระดอกเบีย้ 

ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ทั้งน้ี จ  านวนดอกเบ้ียช าระจะเป็นทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง ถา้ต าแหน่งท่ีสามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบัห้า ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งท่ีสองข้ึน
หน่ึงต าแหน่ง  

อตัราส่วน 
การแปลงสภาพ 

1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุน้สามญัของบริษทัฯ 
(โดยเศษของหุน้ตั้งแต่หลกัหน่วยใหปั้ดข้ึน) 

ราคาแปลงสภาพ 1.43 บาท 

ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งน้ี ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย ้อนหลัง 14 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมติั
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงเท่ากบั 1.35 บาทต่อหุ้น และบวก
ส่วนเพ่ิม (Premium) ท่ีเหมาะสมจากราคาตลาดดงักล่าว ทั้งน้ี การเสนอขายและก าหนดราคาแปลง
สภาพนั้นเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ือใชเ้ป็นส่ิงตอบแทนในธุรกรรมการรับโอน
กิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจดัสรรหลกัทรัพย ์ซ่ึงแตกต่างจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยเพ่ือระดมทุนในกรณีทั่วไป โดย
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาการก าหนดราคา ณ วนัท่ีคณะกรรมการ มีมติเร่ืองดงักล่าวเพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปภายหลงัการเปิดเผยแผนการเขา้ท าธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทั้งหมดของบริษทัฯ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดเ้ม่ือ
พน้ 2 ปี หลงัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจนถึงวนัท าการท่ี 15 ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
การแปลงสภาพ 

185,314,690 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ขอ้จ ากดัในการแปลง
สภาพ 

ในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุน้สามญัของ
บริษทัฯ ซ่ึงไดม้าจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH 
และ/หรือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่ดิมในส้ินวนัท าการก่อนหนา้วนัท่ีจะ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารดว้ยทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงั มีการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ จะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานวา่มีการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 

ทั้งน้ี สัดส่วนสูงสุดในการถือหุน้สามญัของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ขา้งตน้ ภายหลงัการใช้
สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดบั ช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละ1/ ร้อยละ2/ 

1 นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ 84,484,688 10.76 8.71 
2 นายทิศพฒัน์ อมรนนัทิพฒัน์ 54,999,600 7.01 5.67 
3 นายกิตติ ชีวะเกตุ 53,674,360 6.84 5.53 
4 นายสลิบ สูงสวา่ง 50,013,103 6.37 5.15 
5 นางสาววลิาวลัย ์จารุมโนภาส 26,987,003 3.44 2.78 
6 นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ 19,000,000 2.42 1.96 
7 นายปรินทร์ พฒันาภรณ์ 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 าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงคิดเป็นทุนช าระแลว้
เท่ากบั 784,968,760 บาท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ จาก
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้ แต่ก่อนมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 

2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงคิดเป็นทุนช าระ
แลว้เท่ากบั 970,283,450 บาท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 
บนสมมุติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

หัวข้อ รายละเอยีด 

วิธีการจดัสรร จดัสรรต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทั้งจ านวนและในคราวเดียวใหแ้ก่ SUTGH  

ในการน้ี รายละเอียดการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ใน
ขั้นตอนการช าระบญัชีของ SUTGH มีดงัน้ี 

(1) นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา จะไดรั้บหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ จ านวน 238,902 หน่วย  

(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะไดรั้บหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ จ านวน 26,096 หน่วย 

(3) นางสาวนิตยา ภูติวตัร จะไดรั้บหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ จ านวน 2 หน่วย 

ทั้งน้ี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ของผูถื้อหุ้นของ SUTGH แต่ละรายนั้นข้ึนอยู่กบัการใช้สิทธิ
แปลงสภาพตามเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เหตุการณ์ทีบ่ริษัทฯ 
จะต้องออกหุ้นใหม่ 
เพ่ือรองรับ 
การเปลีย่นแปลงการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปล่ียนเม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือ
แบ่งแยกหุน้ 

(2) บริษทัฯ มีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(3) บริษทัฯ มีการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุน้ในราคาต ่า 
(4) บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(5) บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาระหวา่ง SUTGH ผูถื้อหุน้ ของ 

SUTGH และ บริษทัฯ  
(6) กรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุ้นกู ้

แปลงสภาพจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 

การไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพก่อนวนั
ครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ 

ไม่วา่ในเวลาใด ๆ กต็าม ภายหลงัจากวนัท่ีการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครบ 2 ปี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะไถ่
ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ียงัมิไดมี้การแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรในราคาเท่ากบัจ านวนเงินตน้ของหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวบวกดว้ยดอกเบ้ียสะสมซ่ึงค านวณจนถึงวนัท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อน
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว 

แหล่งเงนิทุนของ 
บริษัทฯ เม่ือหุ้นกู้ถูก

การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี  

1.) หุน้กูแ้ปลงสภาพถูกแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
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แปลงสภาพ หรือ 
ครบก าหนดไถ่ถอน 

โดยแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ ในกรณีน้ีคือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

1.1) ผูถื้อหุน้กูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ซ่ึงไดม้าจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นของ 
SUTGH และ/หรือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุน้ของ SUTGH ถืออยูเ่ดิมในส้ินวนัท าการก่อนหนา้
วนัท่ีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว หารดว้ยทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัมีการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ไม่วา่ในเวลาใด ๆ จะตอ้งไม่เกินกวา่ ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ซ่ึงค านวณจากทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานว่ามี
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 

1.2) กรณีถูกบงัคบัแปลงสภาพ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพมิไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีตนถืออยู่
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้แปลงสภาพ และราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพคร้ังสุดทา้ยของหุ้น
กูแ้ปลงสภาพมีราคาสูงกว่า 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 บาท หรือ ราคาอ่ืนท่ีเกิดจากการ
ปรับราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวข้า้งตน้) บริษทัฯ จะบงัคบัแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าวทั้งหมดเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ แทนการช าระเงินตน้แก่ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ี
ราคาแปลงสภาพ อน่ึง การบงัคบัแปลงสภาพของบริษทัฯ ดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดัในการ
แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ กล่าวคือ หุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไดม้า
จากการบงัคบัแปลงสภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผูท่ี้มีความ
เก่ียวขอ้งของผูถื้อหุน้ของ SUTGH ถืออยูเ่ดิมในส้ินวนัท าการก่อนหนา้วนัท่ีจะบงัคบัแปลงสภาพใน
แต่ละคราว หารดว้ยทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัมีการบงัคบัแปลงสภาพในแต่ละคราว 
จะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ซ่ึงค านวณจาก
ทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) 
ทั้ งน้ี ราคาท่ีน ามาถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวนั แต่หากไม่มีราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ  
ในวนัใดภายในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการดงักล่าว เน่ืองจากไม่มีรายการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ  
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนันั้น ๆ บริษทัฯ จะไม่น าราคาหุ้นของวนัท่ีไม่มีรายการซ้ือขายดงักล่าวมา
รวมค านวณดว้ย 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพไม่สามารถแปลงสภาพไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัในการ
แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีก าหนดไวน้ั้น ผูถื้อหุ้นกูอ้าจพิจารณาขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่
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บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นของ SUTGH ทั้งน้ี การขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในทอดใด ๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดัการโอนของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพซ่ึงจดทะเบียนไวก้บัส านกังานก.ล.ต. และตอ้งไม่เป็นการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะท าให้หุน้กู ้
แปลงสภาพของบริษทัฯ ไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 

2.) กรณีไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาของหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อหน่ึงหน่วย เท่ากบัราคาหน้าตัว๋หุ้นกูแ้ปลงสภาพ รวมกบั
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย โดยแหล่งเงินทุนในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้มาจากเงินทุน
หมุนเวียนภายในของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ คาดวา่การไดม้าซ่ึงพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) 
และการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าวจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษทัฯ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าว หรือในกรณีท่ีบริษทัฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และ/หรือ มีตน้ทุนค่าเสียโอกาสใน
การไถ่ถอนหุ้นกูม้ากกวา่เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน บริษทัฯ อาจจะพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนจากการกู้
จากสถาบนัการเงิน โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.77 เท่า และ ภายหลงั
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์จะมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.05 เท่า ซ่ึง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่าวแสดงให้ว่าบริษทัฯ ยงัมีสถานะทางการเงินท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ก่อหน้ีผูกพนัแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ (ซ่ึงอตัราส่วนดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริษทัฯ ก่อหน้ีใน
สัดส่วนท่ีเท่ากบัหน้ีผูกพนัในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ) ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีหน้ีสินระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินแต่อยา่งใด 

หลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนของข้อจ ากดั
ในการแปลงสภาพใน
แต่ละกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงสภาพ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 ของทนุ
จดทะเบียนช าระ

 พิจารณาสัดส่วน
รวมของหุน้ก่อน
และหลงัการแปลง

สภาพ 

มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของ
บริษัทฯ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

ไม่แปลงสภาพ 
ก่อนครบ
ก าหนดอายุ 

มากกวา่ร้อยละ 30
ของทุนจดทะเบียน

ช าระแลว้ 

ด าเนินการขายหุ้นกู้แปลง
สภาพตอ่บคุคลภายนอกซึง่
ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บงัคบัแปลง
สภาพภายใต้
ขอ้จ ากดัใน 

การแปลงสภาพ 

ไถ่ถอนเม่ือครบ
ก าหนดอาย ุ

ไถ่ถอนเม่ือครบก าหนดอายุ 
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การชดใช้ค่าเสียหาย
ในกรณี บริษัทฯ ไม่
สามารถจัดให้มีหุ้น
สามัญเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

บริษทัฯ จะชดใชค้่าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีไดม้าแสดงความจ านงท่ีจะใช้สิทธิ
แปลงสภาพภายใตเ้ง่ือนไขการแปลงสภาพท่ีก าหนดไวแ้ละบริษทัฯ ไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าวไดเ้พียงพอ โดยบริษทัฯ จะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพภายในระยะเวลา 15 วนัท าการนบัจากวนัแปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะชดใชค้่าเสียหาย
เป็นจ านวนค่าเสียหายซ่ึงค านวณโดย  

(1) ให้น าราคาตลาด กล่าวคือ ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัสุดท้ายในการใช้สิทธิแปลงสภาพท่ี
เก่ียวขอ้ง ลบดว้ย ราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนั สุดทา้ยในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าว  

(2) น าผลท่ีไดจ้ากขอ้ (1) มาคูณดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจดัใหมี้เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามท่ีไดมี้การแสดงความเจตจ านงแปลงสภาพ
ภายใตเ้ง่ือนไขการแปลงสภาพท่ีก าหนดไว ้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียค้างช าระ (หากมี) ภายใตหุ้้นกู้แปลงสภาพ   
ท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาใหมี้หุน้สามญัเพ่ือรองรับการแปลงสภาพดงักล่าวทั้งหมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้
แปลงสภาพ และใหถื้อวา่หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวทั้งหมดไดรั้บการไถ่ถอนแลว้ 

ในการน้ี จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร คนใดคนหน่ึง หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพตามความเหมาะสม ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ
หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) ท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ และ 

(2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล ค  าขอยกเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ี รายงาน ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพ่ือขออนุญาต 
รวมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ การด าเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระท าอ่ืนใดต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
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และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้กูแ้ปลงสภาพและ/หรือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และให้มีอ  านาจในการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมเพ่ือด าเนินการตามท่ีระบุไวข้า้งตน้และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้
ส าเร็จลุล่วง 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการขา้งตน้ 
โดยท่ี นายภาวิส พุกกะณะสุต ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดร้ายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ภาพรวมธุรกรรม 

 บริษทัฯ จะซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยการรับโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของ 
SUTGH ซ่ึงไดแ้ก่ หุ้นทั้งหมดใน SUTG ท่ี SUTGH ถืออยู่ จ  านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG 
และเพ่ือเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ SUTGH ในการโอนกิจการแทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 460,000,000 บาท โดยวิธีการ 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ใน
ราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท ใหแ้ก่ SUTGH และ 

(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ 
บริษทัฯ จ านวน 265,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ท่ีราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH โดยราคาแปลงสภาพเท่ากบั 1.43 
บาท 

สรุปมูลค่ายติุธรรมของ SUTG ท่ีถือโดย SUTGH ร้อยละ 66.00 7 วธีิ ดงัน้ี 

1) วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี: 106,670,000 บาท 

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี: 106,670,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัวิธีมูลค่าหุน้ตามบญัชีเน่ืองจากไม่มีรายการ
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีนัยส าคญั เน่ืองมาจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินระยะสั้นจากการด าเนินงานทั้งส้ิน นอกจากน้ี SUTG ไดเ้ร่ิมก่อตั้ง ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 หรือ
ประมาณ 3 ปีท่ีผา่นมา สินทรัพยร์ะยะยาวของ SUTG ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการบริหารจดัการ
ทัว่ไปในองค์กร เช่น อาคารส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซ่ึงไม่ไดมี้รายการปรับปรุงมูลค่า
สินทรัพย ์
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3) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด: ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากหุน้ของ SUTG ไม่ไดท้  าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

4) วธีิอตัราส่วน P/BV: 104,970,000 – 141,630,000 บาท 

5) วธีิอตัราส่วน P/E: 594,920,000 – 790,640,000 บาท 

6) วธีิเปรียบเทียบกบัธุรกรรมท่ีใกลเ้คียง: 407,320,000 บาท 

7) วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด: 459,770,000 – 497,300,000 บาท ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดสุทธิเป็นวิธีท่ีสะทอ้นแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการ 
เติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายไดแ้ละรายจ่าย
ของ SUTG ตามหลกัเกณฑท่ี์ตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดเ้ห็นวา่สมเหตุสมผล ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่า SUTG 

สรุปมูลค่ายติุธรรมของบริษทัฯ ในส่วนของหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

1) วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี: 0.34 บาท/หุน้ 

2) วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี: 0.48 บาท/หุน้ 

3) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด: 1.36 – 1.83 บาท/หุน้ 

4) วธีิอตัราส่วน P/BV: 0.58 – 0.67 บาท/หุน้ 

5) วธีิอตัราส่วน P/E: ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากเน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน 

6) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมท่ีใกล้เคียง: ไม่สามารถค านวณได้เ น่ืองจาก EBITDA ของบริษัทฯ  
ส าหรับงวด 12 เดือนยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีค่าติดลบ 

7) วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด: 0.68 – 0.74 บาท/หุ้น ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ
เป็นวิธีท่ีสะทอ้นแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโนม้การ เติบโต รวมทั้ง
ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายไดแ้ละรายจ่ายของ บริษทัฯ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดเ้ห็นวา่สมเหตุสมผล ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นวา่วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบริษทัฯ 

สรุปมูลค่ายติุธรรมของบริษทัฯ ในส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 รายละเอียดท่ีส าคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ 

o ประเภทของหุน้กู:้ หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ครบก าหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 
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o ราคาเสนอขาย: 1,000 บาทต่อหน่ึงหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

o จ านวนหน่วย: 265,000 หน่วย 

o อาย:ุ 3 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

o อตัราดอกเบ้ียและการช าระดอกเบ้ีย: ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุก ๆ  
6 เดือน 

o อตัราส่วนการแปลงสภาพ: 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุน้สามญัของบริษทัฯ 

o ราคาแปลงสภาพ: 1.43 บาท  

o ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ: 2 ปี หลงัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจนถึงวนัท าการท่ี 15 ก่อน
วนัครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงการประเมินมูลค่าหุน้แปลงสภาพโดยแบ่งเป็นส่วน 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

o มูลค่าส่วนของหุน้กูด้ว้ยวธีิ Straight Bond Valuation และ 

o มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัดว้ยวธีิ Black-Scholes Option Pricing Model 

 วิธีรวมมูลค่าส่วนของหุ้นกูแ้ละมูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท าให้ไดมู้ลค่าหุ้นกู ้
แปลงสภาพเท่ากบั 980.33 – 1,177.89 บาท/หน่วย หรือเท่ากบั 259,790,000 – 312,140,000 บาท 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อความเหมาะสมดา้นราคา 

 การพิจารณาความเหมาะสมของสินทรัพย์ท่ีได้มา คือราคารับโอนกิจการทั้ งหมดของ SUTGH  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือวิธีมูลค่าคิด
ลดของกระแสเงินสดซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ  459,770,000 – 497,300,000 บาท โดยมูลค่าของ SUTG ท่ี  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ มีมูลค่าสูงกว่า (ต ่ากว่า) มูลค่ารับโอนท่ี 460,000,000 บาท
เท่ากบั (0.23) – 37.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ (0.05) - 8.11 

 ส าหรับความเหมาะสมของมูลค่าส่ิงตอบแทน อนัไดแ้ก่ 

o หุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 195,000,000 หุ้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
มีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือวิธีการรวมมูลค่าของ 
แต่ละกิจการ (SOTP) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.68 – 0.74 บาท/หุน้ คิดเป็นมูลค่า 132,230,000 – 144,940,000 
บาท 
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o หุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 265,0000 หน่วย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่วธีิการประเมิน
มูลค่าหุ้นบริษทัฯ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ วิธีรวมส่วนของมูลค่าส่วนของหุ้นกูด้ว้ยวิธี Straight Bond 
Valuation และ มูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ดว้ยวิธี Black-Scholes Option 
Pricing Model ซ่ึ ง มีค่ า เ ท่ ากับ  980.33 – 1,177.89 บาท /หน่วย  ห รือ เ ท่ ากับ  259,790,000 – 
312,140,000 บาท 

 หากพิจารณาความเหมาะสมในดา้นของราคานั้น บริษทัฯ ไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงมี
มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 459,770,000 – 497,300,000 บาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ี 
392,020,000 – 457,080,000 บาท คิดเป็นราคาสูงกวา่ 2,690,000 – 105,280,000 บาท หรือสูงกวา่คิดเป็น
ร้อยละ 0.59 – 26.89 ดงันั้น การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH จึงมีความเหมาะสมดา้นราคา 

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 

 โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ: บริษัทฯ สามารถน าความรู้ ความเช่ียวชาญ 
เทคโนโลยีในการก าจดัขยะ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นบญัชีนวตักรรม บุคลากรและผูบ้ริหาร ของ 
SUTG มาเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้บริษทัฯ อนัส่งผลให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากรับเหมาก่อสร้างและ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรในการก าจดัขยะของ SUTG รวมทั้งยงัเป็นการกระจายความเส่ียงจากรายไดใ้นปัจจุบนั 
ท่ีเกิดจากระบบผลิตน ้าและบริหารจดัการน ้าเพียงอยา่งเดียว 

 มูลค่ายติุธรรมของ SUTGH สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทน: รวมมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทน
ทั้ งส้ินเท่ากับ 392,020,000 – 457,080,000 บาท เปรียบเทียบกับการได้รับโอนกิจการทั้ งหมดของ 
SUTGH ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 459,770,000 – 497,300,000 บาท คิดเป็นราคายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีไดม้าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนเท่ากบั 2,690,000 – 105,280,000 บาท หรือ สูงกวา่คิดเป็น
ร้อยละ 0.59 – 26.89 ดงันั้น จึงอาจเป็นการส่งผลให้ผลตอบแทนของบริษทัฯ สูงข้ึนในอนาคต และท า
ใหมู้ลค่าบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 

 โอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีเพ่ิมสูงข้ึนจากผลประกอบการของ SUTG: บริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีขาดทุนมาอยา่งต่อเน่ืองการเขา้ท าธุรกรรมจะส่งใหบ้ริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะเพ่ิมรายไดใ้นการ
ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะจากโครงการในอนาคตของ SUTG 

ขอ้เสียของการเขา้ท ารายการ 

 ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect): ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลกระทบดา้น
การลดลงของราคาเท่ากบัร้อยละ 4.14 และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมเท่ากบัร้อย
ละ 39.19 
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 ภาระทางการเงินในการเขา้ท ารายการ 

o ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด แหล่งเงินทุนในการน ามาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้มาจากเงินทุน
หมุนเวียนภายในของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ คาดว่าการได้มาซ่ึงพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Partner) และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ  จากการเขา้ท าธุรกรรม 

o ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ บริษทัฯ อาจจะพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนจากการ 
กูจ้ากสถาบนัการเงิน โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.77 เท่า และ ภายหลงั
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์จะมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.05 เท่า 
ซ่ึงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่าวแสดงให้ว่าบริษทัฯ ยงัมีสถานะทางการเงินท่ีอยู่ในระดบัท่ี
สามารถก่อหน้ีผกูพนัแทนหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้

ปัจจยัความเส่ียง 

 ความเส่ียงดา้นผลประกอบการของ SUTG จากการท่ี SUTG เป็นผูป้ระกอบการท่ีข้ึนทะเบียนบญัชี
นวตักรรมไทย: SUTG มีความเส่ียงต่าง ๆ อนัอาจส่งผลใหผ้ลประกอบการของ SUTG ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั จากการท่ี SUTG เป็นผูป้ระกอบการท่ีข้ึนทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทย ไดแ้ก่ (1) ความเส่ียง
จากการแข่งขนัของผูข้ึ้นบญัชีนวตักรรมในรูปแบบคลา้ยคลึงกนั (2) ความเส่ียงกบักระบวนการและ
วิธีการในการขอต่ออายสิุทธิประโยชน์ และ (3) ความเส่ียงไม่ไดรั้บการจดัซ้ือจดัจา้งตามงบประมาณท่ี
ไดจ้ดัสรรไว ้

 ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงกรรมการ
ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ:  

o SUTGH จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลจ านวน 1 ท่าน เพ่ือเป็นกรรมการของบริษทัและมีสิทธิเสนอช่ือ
บุคคลจ านวน 1 ท่าน เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

o การเปล่ียนแปลงกรรมการผู ้มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ จากเดิม คือ นายสุรเชษฐ์  
ชัยปัทมานนท์ และนายสลิบ สูงสว่าง ลงนามร่วมกนัพร้อมทั้ งประทับตราส าคญัของบริษัทฯ  
เป็น นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์นายสลิบ สูงสวา่ง นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา สองในสามท่านลงนาม
ร่วมกนัพร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  

o นอกจากตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
อยา่งมีนยัส าคญั 
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 ความเส่ียงจากเง่ือนไขในการเขา้ท ารายการ: ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย์
ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงขอ้ตกลงและ
สัญญาอ่ืน ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการเสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ประโยชน์ของการเขา้ท ารายการและความสมเหตุสมผล 

o โอกาสในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางธุรกิจ (Synergy) 

o ความสมเหตุสมผลดา้นราคา 

o โอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีเพ่ิมสูงข้ึนจากผลประกอบการของ SUTG 

o ขอ้เสียและความเส่ียงของการเขา้ท ารายการเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้

จากการวิเคราะห์ขอ้ดี – ขอ้เสียของการรับโอนกิจการทั้ งหมดใน SUTGH ท่ีปรึกษาการทางเงินอิสระ 
มีความเห็นวา่การเขา้ธุรกรรมในคร้ังน้ีเป็น รายการท่ีมีความสมเหตุสมผล 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกับ 
วาระท่ี1-4 น้ี  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามในคราวเดียว 

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

1. นายเชน ฤาไชย ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหา รวม 8 ประเด็น ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 

1.1 วตัถุประสงคข์องการแสดงตารางโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ในหนา้ 24 ของหนงัสือเชิญประชุม 

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ ตารางดงักล่าวเป็นการแสดงสัดส่วนโครงสร้าง
การถือหุ้นก่อนและหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (บนสมมุติฐานว่ามีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน) และไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการแปลงสภาพว่า ในการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ตกลงวา่จ านวนหุน้สามญัของบริษทัฯ ซ่ึงไดม้าจากการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพเม่ือรวมกบัหุ้นของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นของ SUTGH และ/หรือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นของ SUTGH  
ถืออยู่เดิม ไม่ว่าในเวลาใด ๆ จะตอ้งไม่เกินกว่า ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
(ซ่ึงค านวณจากทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บนสมมุติฐานวา่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวน)  
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1.2 หลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์รับรู้รายไดต้ามตารางโครงสร้างรายไดเ้สมือนของบริษทัฯ ในกรณีทีมี SUTG เป็นบริษทัยอ่ยปี 
2559 -2565 ของรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรร
หลกัทรัพย ์(“รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ”) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หนา้ 50 

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา่ รายไดข้องบริษทัฯในช่วงปี 2562-2563 มีจ านวนสูงกว่าปี
อ่ืนๆ เน่ืองจากการประมาณการรอรับรู้รายไดข้องโครงการท่ีเกิดข้ึน (backlog) หลายโครงการ อยา่งไรก็ดี ในช่วงปี 
2564 เป็นตน้ไป โครงการบางโครงการยงัมีความไม่แน่ชดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงน ารายไดเ้ฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี
มาใชก้ารค านวณ 

1.3 สาเหตุท่ีตน้ทุนทางการเงินของปี 2561สูงข้ึน ตามตารางสรุปประมาณการทางการเงินของบริษทัฯ ของรายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หนา้ 119  

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงว่า ตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวเกิดจากดอกเบ้ียจากเงินกูย้ืม
ระยะยาวภายใตโ้ครงการท่ีเชียงใหม่  

1.4 ความคืบหนา้ของโครงการผลิตน ้าประปาท่ีเทศบาลต าบลเมืองเลน็ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ อยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอใบอนุญาต จึงยงัไม่ไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการ 

1.5 ประมาณการรายได ้ตามตารางสรุปงบประมาณทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบ าบดัน ้าเสียและ
ระบบควบคุมน ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมณัฑเลย ์ปี 2563 -2564 ของรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หนา้ 119 

นายภาวสิ พกุกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา่ แมจ้ะเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นช่วงปลายปี 2562 แต่
ปริมาณน ้าในช่วงสองปีแรกจะไหลเขา้มาไดเ้พียงร้อยละ 50 ประกอบกบัราคาท่ีถูกกวา่ในช่วงสองปีแรก 

1.6 มีเทคโนโลยอียา่งอ่ืนหรือไม่ท่ีใชใ้นการจดัการขยะในปัจจุบนั 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ระบบการจดัการขยะในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ แต่ไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนในบญัชีนวตักรรม
ไทย หากจะใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวตอ้งประมูลแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ซ่ึงหากใชน้วตักรรมของ SUTG ก็จะ
ได้ทราบราคาท่ีก าหนดไวใ้นบัญชีนวตักรรม โดยไม่ตอ้งประมูลแข่งขนั และไม่มีคู่แข่งต่างชาติ เน่ืองจากบัญชี
นวตักรรมนั้นมุ่งเนน้ส่งเสริมเฉพาะผูป้ระกอบการไทย ประกอบกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกส่็งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ
จดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑแ์ละบริการนวตักรรมในอตัราส่วนอยา่งนอ้ยร้อยละ 30  ของความตอ้งการของหน่วยงาน 
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1.7 ช้ีแจงเก่ียวกบัแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากภาคเอกชนของ SUTG 

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงว่า เป็นแผนโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ และ
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ แผนการดงักล่าวไม่กระทบต่อการเขา้ท ารายการของบริษทัฯ เน่ืองจากการประเมินมูลค่า SUTG 
ไม่มีการประเมินจากมูลค่าเก่ียวกบัแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบัภาคเอกชน 

1.8 ช้ีแจงเก่ียวกบัระบบจดัการขยะของ SUTG 

SUTG เนน้การจดัการขยะขนาดเลก็ท่ีมีปริมาณขยะไม่เกิน 300 ตนัต่อวนั และมีการส ารวจความตอ้งการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงทราบถึงความตอ้งการในการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

2. นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหารวม 2 ประเดน็ ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 

2.1 วาระการรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

นางสาวพูลสุข พรพฒันนางกูร ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท าใหต้อ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ จะน าเร่ืองดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุม 
ผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

2.2 ช้ีแจงขอ้มูลของ SUTG 

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงว่า SUTG มีสินทรัพยท์ั้ งหมดประมาณ 195,000,000 บาท 
หน้ีสิน ประมาณ 35,000,000 บาท ส่วนของผูถื้อหุ้น ประมาณ 161,000,000 บาท และแม้จะเพ่ิงก่อตั้ งมาไม่นาน 
แต่ SUTG มีความสารถในการท าก าไรสูงข้ึนทุกปี  

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อวา่มีเงินสดในบริษทั 20,000,000 บาท 
มูลค่าสินทรัพยห์ลกัคือลูกหน้ีการคา้ โดยมีการรอรับรายไดจ้ากหน่วยงานรัฐ และมีโรงงานท่ีแม่สอดท่ีมีมูลค่าประมาณ 
50,000,000 บาท  

อีกทั้ง นวตักรรมของ SUTG ไม่เพียงแต่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการขยะมากกวา่วิธีแบบเดิมแลว้ยงัสามารถท า
ไดเ้ร็ว ลดมลพิษทางกล่ิน และ สร้างผลพลอยไดเ้ป็นเช้ือเพลิงจากขยะหรือ RDF โดย SUTG จะติดตั้งระบบเหล่าน้ีให้
เทศบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
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1.) ขยะชุมชนจะถูกขนส่งมาท้ิงท่ีระบบ 

2.) ท าการคดัแยกขยะดว้ยมือ เช่น ขยะ รีไซเคิล หรือ  ขยะอนัตราย โดยขยะจะถูกล าเลียงมาโดยสายพานของระบบ 

3.) เม่ือท าการคดัแยกขยะครบแลว้จะน ามาผา่นการสับหยาบเพ่ือลดขนาดของขยะลงส าหรับขั้นตอนต่อไป 

4.) เม่ือขยะไดถู้กยอ่ยโดยการหมกัโดยอาศยัขบวนการชีววิทยาของแบคทีเรียแลว้ จึงน ามาผา่นเคร่ืองร่อน เพ่ือแยก
ขยะส่วนท่ีสามารถน าผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และ เช้ือเพลิงขยะเกรดต ่า 

5.) ท าการคดัแยกโลหะดว้ยแม่เหลก็และเคร่ืองเป่าลม จึงเป็นอนัเสร็จส้ินกระบวนการจดัการขยะ เพ่ือผลิตเป็น RDF 

ทั้งน้ี จะเห็นวา่นวตักรรมดงักล่าวมีจุดเด่นก็คือ การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ใชเ้น้ือท่ีนอ้ย และ สร้างผลพลอยได ้หาก
เทียบกบัวิธีดั้งเดิมท่ีบา้นเราท าเป็นส่วนมากก็คือการฝังกลบขยะ (Land Fill) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีลา้สมยั และใชเ้น้ือท่ี
ค่อนขา้งมาก 

3. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามปัญหา รวม 2 ประเด็น ซ่ึงสามารถ 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

3.1 ประโยชน์ท่ี SUTG ไดรั้บจากการเขา้ท าธุรกรรมในคร้ังน้ี 

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ เน่ืองจาก SUTG มีโครงการท่ีรองรับมากกวา่ 10 
โครงการในปี 2562 แต่ SUTG มีบุคลากรท่ีจ ากัด ดังนั้ น การเข้ารวมกิจการกับบริษัทฯ จะช่วยให้ SUTG  
มีบุคลากรจากบริษทัฯ ช่วยด าเนินการตามโครงการต่างๆ ในอนาคต 

3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงว่า ปัจจุบนับริษทัฯ มีขาดทุนสะสมเป็นจ านวน
ประมาณ 450,000,000 บาท ซ่ึงตามกฎหมายบริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือมีก าไรสะสม  

4. คุณกลัยา ผกากรอง ในนามผูรั้บมอบฉนัทะของสมาคมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามปัญหาประเดน็เร่ืองระยะเวลาการได้
เงินคืนทุน ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

นายภาวสิ พกุกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา่หากพิจารณาวา่ไม่มีอตัราการเติบโต ระยะเวลาท่ีจะไดรั้บ
เงินคืนทุนคือ ประมาณ 7 ปี แต่หากมีการเติบโตระยะเวลาท่ีจะไดรั้บเงินคืนทุนคือ ประมาณ 5 ปี 

5. นายปวริศ สุวรรณเพทาย ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามปัญหาเร่ืองการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพของผูถื้อหุน้ SUTG 

นายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงวา่ปัจจยัท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิแปลงสภาพคือผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ถา้ผลประกอบการดีราคาหุ้นของบริษทัฯ จะปรับตวัสูงข้ึนท าให้ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
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ทั้ งน้ี ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ หากไม่สามารถแปลงสภาพไดเ้น่ืองจาก
ขอ้จ ากดัในการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีก าหนดไวน้ั้น ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพอาจพิจารณาขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ให้แก่บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นของ SUTGH อยา่งไรก็ดี หากส้ินสุดระยะเวลา 3 ปี ไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดใชสิ้ทธิแปลงสภาพ บริษทัฯ มีแผนการท ารีไฟแนนซ์ (Refinance) หรือออกพนัธบตัร (bond) ระยะยาว  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000 บาท รวมถึงการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ จ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ1 บาท และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัของบริษทัฯ คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย จ านวน 265,000,000 บาท ท่ีราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ใน
ราคาแปลงสภาพเท่ากบั 1.43 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เอสยูที โฮลด้ิง จ ากดั แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 460,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใน
การด าเนินการต่าง ๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิม่เตมิ 

 ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการของบริษทัฯ เพ่ิมเติม
จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ SUTGH โดยเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง (ประวตัิและประสบการณ์การท างานของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อใหเ้ป็น
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กรรมการบริษทัฯ ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 ที่ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้) โดยภายหลงัการด าเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด กรรมการของบริษทัฯ จะมีดงัน้ี 

(1) นายสลิบ สูงสวา่ง 

(2) พล.อ.อ. ชยันนัท ์ธรรมสุจริต 

(3) นายอนนัต ์เกตุพิทยา 

(4) นายก าพล ปัญญาโกเมศ 

(5) นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ 

(6) พล.อ.อ. สุรศกัด์ิ มีมณี 

(7) นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา 

โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัโอนกิจการตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ คุณศุกฤกษเ์ป็นผูถื้อหุ้นและผูก่้อตั้ง SUTG ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
และเขา้ใจในธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างเป็นอยา่งดี บริษทัฯ เห็นควรวา่การน าคนรุ่นใหม่เขา้มาช่วยด าเนินงาน
ในบริษทัฯ ทั้ งน้ีตามเง่ือนไขของสัญญารับโอนกิจการนั้น คุณศุภฤกษ์จะเขา้มาเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจ 
ลงนามของบริษทัฯ และเป็นผูถื้อหุน้ ขณะเดียวกนัจะสามารถเสนอช่ือผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
ไดซ่ึ้งเป็นความตั้ งใจของเราในการสร้างพนัธมิตร และน าความรู้ความสามารถของคุณศุภฤกษ์มาช่วย 
ต่อยอดในงานต่างๆ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา เป็นกรรมการของบริษทัฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัโอน
กิจการตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2561 ไดมี้มติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อง
บริษทัฯ โดยแกไ้ขและเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมจ านวน 68 ขอ้ เป็น 72 ดงัน้ี 

(1) แกไ้ข 

ขอ้ 27 จากเดิม  “ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียวทุกชนิด”  

เป็น “ประกอบกิจการประปา เพ่ือการผลิตน ้าประปาและการจ าหน่ายน ้าประปา” 

ขอ้ 50 จากเดิม “ประกอบกิจการรับจ านองทรัพยสิ์นเพื่อเป็นประกนัการขายสินคา้เงินเชื่อ
เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ” 

เป็น “ประกอบกิจการรับจ านองทรัพยสิ์นเพื่อเป็นประกนัการขายสินคา้เงินเชื่อ 
เกี่ยวกบัวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ โดยมิไดร้ับฝากเงิน หรือรับเงินจาก
ประชาชน และใชป้ระโยชน์จากเงินนั้น” 

(2) เพ่ิมเติม 

“...ขอ้ 69 ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารการจดัการ พฒันาโครงการ จดัหาแหล่ง
เงินทุน จดัหาติดตั้ง ก่อสร้าง ทดสอบ และปฏิบติังาน ความร้อน และ/หรือน ้าเยน็ แก่บุคคล นิติบุคคล 
หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐว ิสาหกิจ องคก์ารระหวา่งประเทศและประเทศอื่นใด หรือร่วมกบั 
บริษทัต่างประเทศ เพ่ือให้บริการดงักล่าวทั้งหมดดว้ย 

ขอ้ 70 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า และเช่าซ้ือ รวมถึงติดตั้ง และทดสอบระบบ
ผลิตพลงังานไฟฟ้า ความร้อน และ/หรือน ้ าเยน็ จากแหล่งพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกใน
รูปแบบต่าง ๆ  

ขอ้ 71 ประกอบธุรกิจบริการดา้นเทคนิค วิชาการ งานส ารวจ ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์วิจยั ทดสอบ 
วสัดุ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล ท ารายงานผลและควบคุมการ
ด าเนินงานในโครงการพฒันาต่าง ๆ ทางดา้นสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา 
เช่น โยธา โครงสร้าง ขนส่ง ชลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ การพฒันาแหล่งน ้ า อุตสาหกรรม 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

เคมี ไฟฟ้า ส ารวจ เคร่ืองกล เหมืองแร่ สุขาภิบาล ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนดา้นเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
รวมทั้งรับปรับปรุงแกไ้ขโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือมีผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งในน ้ า ใตดิ้น บนดิน ในอากาศ เสียง และการควบคุมส่ิงปฏิกูล เช่น การจดัและบ าบดัน ้ าเสีย การ
อพยพคนตั้งถิ่นฐาน มลภาวะของอากาศและเสียงใหแ้ก่เอกชน สุขาภิบาล หน่วยงานของรัฐบาล 
องคก์ารระหวา่งประเทศและประเทศอ่ืนใด 

ขอ้ 72 จดัให้ไดม้าซ่ึงสัมปทาน ประทานบตัร นิมิตสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 
สิทธิบตัร การคุม้ครองสิทธิในส่ิงประดิษฐ์ ซอฟทแ์วร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทั ผลิตและ
พฒันา และสิทธิใด ๆ บรรดาท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษทัหรือบริษทัในเครือเดียวกนั 
รวมทั้งการให้เช่าหรืออนุญาตหรือให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเร่ืองสิทธิต่าง ๆ ดงักล่าว” 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,720 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,541 0.0582 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
3 เ มษายน  2561 ได้ มีม ติ ให้น า เสนอให้ ท่ีประ ชุมผู ้ ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอ นุมั ติ ก ารแก้ไข เ พ่ิ ม เ ติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 72 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  3. ของบริษัทฯ  ให้สอดคล้องกับเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,983 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,278 0.0582 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอน
กจิการทั้งหมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ และการด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นและเกีย่วข้องกบัธุรกรรมการรับโอน
กจิการทั้งหมดและจัดสรรหลกัทรัพย์ 

ผูด้  าเนินการประชุมได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 6/2561 ซ่ึงประชุม 
เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ ้นพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้ 
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คนใดคนหน่ึง หรือผู ้รับมอบอ านาจ จาก 
คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ เก่ียวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ขอ้ตกลง
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์และการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์ซ่ึง
รวมถึงการด าเนินการดงัน้ี 

(1) การก าหนดรายละเอียด วนัและเวลาท่ีจดัสรรหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเขา้เจรจา ตกลง และลงนาม
ในเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
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แก่ กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไป
จนเสร็จการ และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควร  

(2) เจรจา พิจารณาก าหนดรายละเอียด แกไ้ข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและ/หรือสัญญา
เก่ียวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวแทนบริษทัฯ จนเสร็จการ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเห็นสมควรเพื่อความส าเร็จลุล่วงของการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้
ทุกประการ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติัการมอบอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรร
หลกัทรัพย ์การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ขอ้ตกลงและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์และการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 323,514,983 99.9418 
ไม่เห็นดว้ย 188,278 0.0582 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หลงัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแลว้ ผูด้  าเนินการประชุม
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม โดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพ่ิมเติมรายละเอียดดงัน้ี 
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1. นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหารวม 2 ประเด็น  ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 

1.1 การบนัทึกค่าความนิยม (goodwill) กรณีประเมินมูลค่ายติุธรรม (fair value) สูงกวา่ราคาท่ีซ้ือ 

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ตามเกณฑม์าตรฐานบญัชีหากมีการซ้ือทรัพยสิ์น
ตอ้งมีการประเมินมูลค่ายติุธรรม (fair value) หากมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีซ้ือสูงกวา่มูลค่ายติุธรรม (fair value) จะเกิดเป็น 
Negative Goodwill ซ่ึงถา้เกิด Negative Goodwill บริษทัฯ จะตอ้งบนัทึกรับรู้รายได ้

1.2 การขอผอ่นผนัการท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) 

นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท์ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ช้ีแจงว่า หากผูถื้อหุ้นของ SUTGH มีการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวและส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ของ SUTGH เป็นผูถื้อหุน้จนถึง หรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และ
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ผูถื้อ
หุน้ของ SUTGH ดงักล่าว จะมีหนา้ท่ีท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ีมีมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้ของ SUTGH ดงักล่าวยงัมิไดมี้การไดหุ้น้รองรับของหุน้กูแ้ปลงสภาพ จึงตอ้งพิจารณา ณ วนั
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพวา่ผูถื้อหุ้นของ SUTGH มีหนา้ท่ีท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการหรือไม่ ซ่ึงหากเป็น
กรณีท่ีมีหนา้ท่ี ในการท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ ผูถื้อหุ้นของ SUTGH ดงักล่าวไม่สามารถขอผอ่น
ผนัการท าค  าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) ในภายหลังได้ 
เน่ืองจากการขอผอ่นผนัจะใชก้บักรณีหุน้ท่ีออกใหม่เท่านั้น  

2. นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามปัญหารวม 2 ประเด็น ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 

2.1 บริษทัฯ จะยงัคงประกอบธุรกิจเดิมหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ยงัคงประกอบธุรกิจเดิมต่อไปเน่ืองจากบริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูรั้บเหมาชั้น 1 กบั
หน่วยงานหลายแห่งท่ีเป็นลูกคา้หลกั เช่น การประปาภูมิภาค การประปานครหลวง เทศบาลท่ีดูแลเร่ืองบ าบดัน ้ าเสีย 
โดยบริษทัฯ จะมุ่งเนน้งานท่ีคู่แข่งนอ้ย 

  



  

 

 

 

 

39/39 
 

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 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 
ทะเบียนเลขที่  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

2.2 ก าไรจากการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และสัดส่วนการรับรู้รายไดจ้าก SUTG 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ คาดวา่จะมีก าไรส าหรับปีน้ี และนายภาวิส พุกกะณะสุต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจง
ว่าการประมาณสัดส่วนการรับรู้รายได้ระหว่างบริษัทฯ และ SUTG อยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60:40 ส่วน 
Projection ก าไรมีระบุไวใ้นรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ท่ีไดส่้งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

3. คุณกลัยา ผกากรอง ในนามผูรั้บมอบฉนัทะของสมาคมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามปัญหาเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของ SUTG สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ก าไรจากการประกอบการของ SUTG ส่วนหน่ึง
จะกนัไวส้ าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีน (working capital) เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการของ SUTG ส่วนท่ีเหลือจะจ่ายเป็น
เงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงบริษทัฯ ทั้งน้ี จะน าประเดน็ดงักล่าวไปหารือเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นอกจากน้ี นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท์ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 66 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG หรือผูถื้อหุ้นขา้งมาก สามารถเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายการจ่ายปันผลของ SUTG ได ้

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและปิด
ประชุมในเวลา 16.20 น. 

 
   
   

 
(นายสลิบ สูงสวา่ง) 
ประธานท่ีประชุม 

 
 

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2561 
  
  

(นายสลิบ สูงสวา่ง) (นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท)์ 
กรรมการ กรรมการ 


