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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารที พี & ที ซอยวิภาวดี
รังสิ ต 19 ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
องค์ ประชุม
ณ เวลา 14.40 น มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 51 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 65 ราย
รวมทั้ ง สิ ้ น 116 ราย รวมเป็ นจ านวนหุ ้น ทั้ ง สิ ้ น 302,799,625 หุ ้น จากจ านวนหุ ้น ทั้ ง หมดของ
บริ ษ ทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) ที่ อ อกและเรี ย กชาระแล้ว 302,799,625 หุ ้น หรื อ คิดเป็ น
ร้อยละ 38.5747 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้แล้วของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกาหนดไว้วา่ จะต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องถื อหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
คณะกรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายสลิบ สูงสว่าง

ประธานกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. นายศรัญ ญาณโสภนานันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

4. ดร.ศิริเดช คาสุพรหม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัททีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. ศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
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คณะผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
นายจิตร์อมร อนุพนั ธนันท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

นายกันตภณ วนัปติกลุ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จากัด
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา

บริ ษทั เอส พี ออดิท จากัด

ทีป่ รึกษาทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. ทีป่ รึกษาทางการเงินบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด
นางปิ ยะภา จงเสถียร

กรรมการผูจ้ ดั การ

นางสาวลัลย์ริมา นาคทับ

ผูจ้ ดั การ

2. ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วสิ เซส จากัด
นางจุฬาภรณ์ นาชัยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ

นางสาวมนวลัย รัชตกลุ

ผูจ้ ดั การ

นายสุเมธ ลาภเจริ ญพันธ์

ผูจ้ ดั การอาวุโส

นายณฐกร เลจวัฒนะชัย

ที่ปรึ กษาอาวุโส

3. ทีป่ รึกษากฎหมายบริษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์

ทนายความหุน้ ส่วน

เริ่มการประชุม
นางสาวจิ รัชยา วงค์ไชย ซึ่ งรับหน้าที่ เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุ ม”) กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่มาเข้าร่ วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 และได้ช้ ีแจงให้
ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริ ษทั ฯ และเพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วน
ของการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม ผูด้ าเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสี ยง ดังนี้
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1.
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ โดย
ให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2.
เสี ยงดังต่อไปนี้

กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ปฏิบตั ิการลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าผูถ้ ือ
หุ ้น เห็นชอบหรื อเห็นด้วย ตามจานวนเสี ยงของท่าน ต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ บริ ษทั จัดให้พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ และยกมื อ ให้เจ้า หน้า ที่ ไ ปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากท่าน
ในการรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยง
ทั้งหมด และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บ
บัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้ง
นี้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิด
ความโปร่ งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
(1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

(2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

(3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

(4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าเสี ยงที่มีอยู่

(5)

บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณี ที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสี ยง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง
3.
กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม หรื อมอบให้กรรมการหรื อกรรมการอิสระ
ออกเสี ยง และกาหนดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูม้ อบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะ
ลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ อบฉันทะ
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กรณี ผถู ้ ือหุ ้นที่ทาหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณี ของผูถ้ ือหุ ้นต่างประเทศ ซึ่ งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสี ยง
ที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
4.
ภายใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 31 กาหนดว่า “ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรื อไม่ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเท่านั้น
โดยในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นมีการออกเสี ยงลงคะแนน “งดออกเสี ยง” บริ ษทั จะไม่นบั การออกเสี ยงดังกล่าวเป็ นฐาน
ในการนับคะแนนเสี ยง
(2)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อการโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ บางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ฉ) การควบหรื อเลิกกิจการ
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรื อไม่ จะนับ
คะแนนเสี ยง “เห็ นด้วย” “ไม่เห็ นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิท ธิ เ สี ย ง
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนนเสี ยง
5.
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
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6.
คะแนนเสี ยงของจานวนผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7.
ในการนับ คะแนนในครั้ งนี้ บริ ษทั จัดการมี ตวั แทนจากบริ ษทั กุดั่น แอนด์ พาร์ ทเนอร์ จากัด ที่ ปรึ กษา
กฎหมาย คือ คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ เป็ นพยานในการนับคะแนน
8.
ก่ อนลงมติ ในแต่ละวาระ ประธานในที่ ประชุ มจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ซัก ถามในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่ตอ้ งการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นกรุ ณาแจ้งชื่อ
และนามสกุลของท่าน และในกรณี ของผูร้ ับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่ อและนามสกุลของผูม้ อบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
จากนั้นจึ งขอให้คุณสลิ บ สู งสว่าง ประธานในที่ ประชุ ม (“ประธานฯ”) ดาเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
เรื่ องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ถื อเป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ ได้ รับการอนุมตั ิ
จากที่ประชุ มผู้ถือหุ้นแล้ ว จะถื อว่ าวาระอื่น ๆ ที่ได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้ วก่ อนหน้ านีเ้ ป็ นอันยกเลิกไป และจะไม่ พิจารณา
ในวาระต่ อ ๆ ไปอีก
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ผูด้ าเนิ นการประชุมนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริ ษทั ฯ ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ”) และกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านล่วงหน้า
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 แล้ว
ทั้งนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2562 เห็ นว่า รายงาน
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจ าปี 2562 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึ กประเด็ น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้
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มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
หมายเหตุ
วาระที่ 2

1.

จานวน (เสียง) ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้ง หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและออก
เสียงลงคะแนน
302,799,625
100
302,799,625
100
มติ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการรั บรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจ ารณาอนุ มัติก ารจ าหน่ า ยเงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท เอสยู ที โกลบอล จ ากัด ให้ แ ก่ นายศุ ภ ฤกษ์ ณ สงขลา
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้ าทาสั ญญาซื้อขายหุ้น ข้ อตกลง สั ญญา
และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จากัด
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
15 สิ งหาคม 2562 ได้มีมติให้นาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั
เอสยู ที โกลบอล จ ากั ด (ต่ อ ไปนี้ จะอ้ า งถึ ง ว่ า “SUTG”) และขอเชิ ญ ให้ ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น
คุณปิ ยะภา จงเสถียร กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริ ษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด ชี้ แจงรายละเอียดของการ
จาหน่ายเงินลงทุนใน SUTG ต่อไป
ที่ปรึ กษาทางการเงินจึงเรี ยนต่อที่ประชุมว่า สิ นทรัพย์ที่จาหน่ายไปได้แก่จานวน 132,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้ น ละ 100 บาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66 ของหุ ้ น ทั้ งหมดของ SUTG ให้ แ ก่ น ายศุ ภ ฤกษ์ ณ สงขลา
นายอินธิ เดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา (รวมเรี ยกว่า “ผู้ซื้อ”) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซื้อขาย
หุ ้นของ SUTG ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายเงินลงทุนใน SUTG (ต่อไปนี้
จะอ้างถึงว่า “ธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุน”)
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนใน SUTG ดังกล่าวของคณะกรรมการบริ ษทั นั้น สอดคล้อง
และเนื่ องมาจากผลการพิจารณา ศึ กษา ข้อดี ข้อเสี ย ของข้อเสนอที่ นายศุ ภฤกษ์ได้แจ้งเป็ นหนังสื อมายัง
บริ ษทั ฯ เพื่อเสนอซื้ อหุ ้นจานวน 132,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66 ของหุน้
ทั้งหมดของ SUTG เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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ค่าตอบแทนที่บริ ษทั จะได้รับจากการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเท่ากับ 307,030,552
บาท แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
(1)
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 จานวน 265,000,000 บาท หรื อคิดเป็ น 265,000 หน่วย
(ราคา 1,000 บาทต่อหนึ่ งหน่วยหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ) และยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น
จานวน 7,030,552 บาท
โดย ณ ปั จจุบนั ผูซ้ ้ือถือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามจานวนดังต่อไปนี้
ชื่ อ

จานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (หน่ วย)

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา

238,902

นายอินธิเดชน์ พลอินทร์

26,096

นางสาวนิตยา ณ สงขลา

2

(2)

เงินสดจานวน 35,000,000 บาท

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่ ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 3
ของปี 2562
ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนนี้เป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
ทรั พ ย์สิน ลงวัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 (และที่ ไ ด้มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) ซึ่ งเมื่ อ
พิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน พบว่ามี
มูลค่าของรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 39.52 ตามงบการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชี
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อย
ละ 50 จึงจัดเป็ นรายการการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งมีหน้าที่ ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ได้แก่ จัดทา
รายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ยวกับการเข้าทารายการของบริ ษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรั พย์ ทันที โดยมี
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สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ และจัดส่งหนังสื อ
แจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน เข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่ องจากนายศุภฤกษ์ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งเป็ นผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีมูลค่ารายการ 358.03 ล้านบาท ซึ่ งมากกว่าจานวน 20 ล้านบาท (NTA ไม่
สามารถคานวณได้เนื่ องจาก NTA ของบริ ษทั ฯ ติดลบ) ตามงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอบทานแล้วโดย
ผูส้ อบบัญชี สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการของบริ ษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์

(2)
ดาเนิ นการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
ต่ากว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
(3)
แต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่
กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด
เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกันในการนี้ บริ ษทั ฯ
ไม่ได้เข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันอื่นใดกับ นายศุภฤกษ์ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง หรื อญาติสนิ ทของนายศุภฤกษ์
ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
ต่ อ จากนั้ นที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระ คุ ณ จุ ฬ าพร น าชั ย สิ ริ กรรมการผู ้จั ด การวาณิ ช ธนกิ จ ของ
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด ชี้ แจงรายละเอี ยดข้อดี ข้อเสี ย และความเสี่ ยงของการเข้าทา
ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.

โครงสร้างการถือหุน้ ของ SUTG ก่อนธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน เป็ นดังนี้
ร้ อยละ

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

66

นายธนภัทร บัวลอย

34

นางสาวนิตยา ณ สงขลา

1 (หุน้ )

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของ SUTG ภายหลังธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน เป็ นดังนี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา

2.
ดังนี้

59.50

ธนภัทร บัวลอย

34

นายอินธิเดชน์ พลอินทร์

6.5

นางสาวนิตยา ณ สงขลา

2 (หุน้ )

ความสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการ เมื่อเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อด้อยแล้ว มีขอ้ สรุ ปโดยสังเขป
ข้อดีในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน
1)
เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากการขาดทุนจากการดาเนินงานของ SUTG เนื่องจากการรับ
งานโครงการของ SUTG ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ที่วา่ จะประสบความสาเร็ จหลายโครงการ
ณ ปั จจุบนั SUTG มีโครงการเพียงโครงเดี ยว โดยจากการคาดการณ์น้ นั มีความเห็นว่า
SUTG จะยังคงมี ผลการดาเนิ นการที่ ขาดทุ นต่อไปอี กประมาณ 2 ปี ดังนั้นการทาธุ รกรรมการ
จาหน่ายเงินลงทุนย่อมลดผลกระทบจากการขาดทุนดังกล่าวได้
2)
บริ ษทั ฯ สามารถนาเงิ นจากการเข้าทาธุ ร กรรมการจาหน่ ายเงิ นลงทุ นไปเป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียน เพือให้บริ ษทั ฯ นาไปบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริ ษทั ฯ จะ
มุ่ ง เน้น พัฒ นาธุ ร กิ จหลัก ที่ บริ ษทั ฯ มี ป ระสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ รั บ เหมา
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ก่อสร้าง โครงการผลิตน้ าประปา โครงการบาบัดน้ าเสี ย โดยเข้าร่ วมประมูลโครงการจากทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการประมูลโครงการต่าง ๆ ในปี นี้ โดยหากบริ ษทั ฯ ชนะการ
ประมูลดังกล่าวเหล่านั้น บริ ษทั ฯ จะมีผลประกอบการที่ดีข้ ึน
3)
ลดภาระทางการเงินที่จะเกิดจากหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ โดยหนึ่ งในผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การเข้าทาธุ รกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุน คือหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ ซึ่ งจะทาให้ภาระทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ ต่อการใช้สิทธิ ในหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหมดไป ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นต้น 265 ล้านบาทและ
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.8 หรื อคิดเป็ นเงินจานวนเท่ากับ 13.37 ล้านบาท (คานวน ณ วันสิ้นไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2562 จนถึงวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพซึ่งเป็ นระยะเวลาประมาณ 1.8 ปี
4)
ลดโอกาสการเกิ ดการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากเงิ นทุนใน SUTG ในอนาคต ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากการดาเนินงานของ SUTG เกี่ยวกับการใช้
สิ ทธิ ประโยชน์จากบัญชีนวัตกรรมไทย กล่าวคือ SUTG จะเป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวที่ข้ ึน
ทะเบี ยนบัญชี นวัตกรรมไทย สาหรับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็ นเชื้ อเพลิง (RDF) และปุ๋ ย
อินทรี ย ์ โดยสามารถเข้าทาสัญ ญาจัดซื้ อจัดจ้างระบบจัดการขยะ 14 โครงการ ไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าจากการลงทุนโดยใน
SUTG ไว้ประมาณ 133 ล้านบาทในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความ
นิยมไว้ประมาณ 37.9 ล้านบาทในงบการเงินรวม และได้พิจารณาว่า ผลการดาเนินงานของ SUTG
ไม่มีแนวโน้มจะดีข้ ึนภายในระยะเวลาอันสั้น
5)
นอกจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อเสนอที่ ดีกว่าจากคนบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เคยได้
เสนอขายหุ ้นใน SUTG ให้แก่ นักลงทุนรายอื่ นจานวน 2 รายที่ ดาเนิ นงานอยู่ในอุตสาหกรรมที่
ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้รับการตอบรับ เนื่ องจากนักลงทุนมองว่า ราคาเสนอขายสู งเกินไป และการ
เจรจาเป็ นไปโดยยาก แล้ว การขายสิ นทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันทาให้การเจรจาในการเข้าทา
รายการจ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์แ ละรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ท าได้ร วดเร็ ว ดว่า การเจรจากับ
บุคคลภายนอก
ข้อด้อยในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน
1)
บริ ษทั สู ญเสี ยการรับรู ้รายได้จากโครงการในอนาคตของ SUTG จากธุรกิจกาจัดขยะมูล
ฝอย และบัญชีนวัตกรรม หาก SUTG สามารถประมูลงานจากภาครัฐสาเร็ จ
2)
รับรู ้ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ทางบัญชี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนใน
SUTG มีมูลค่าทางบัญชี เท่ากับ 308 ล้านบาท ทั้งนี้ การเข้าทาธุ รกรรมการจาหน่ ายเงิ นลงทุ นจะ
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ได้รับเงินสดเป็ นจานวน 35 ล้านบาท และได้รับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพพร้อมดอกเบี้ยคงค้างซึ่ งมีมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 288.48 ล้านบาท ดังนั้น การเข้าทาธุรกรรมจาหน่ายเงิน
ลงทุนทาให้บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ในงบการเฉพาะกิ จการ จานวน 19.52 ล้าน
บาท และในส่ วนของงบการเงินรวมโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนใน SUTG มีมูลค่า
ทางบัญชีเท่ากับ 324.63 ล้านบาท และการจาหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 288.48 ล้าน
บาท (ประกอบด้วยเงินสดจานวน 35 ล้านบาท หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ แลละดอกเบี้ยค้างจ่าย) ซึ่ งจะทา
ให้บริ ษทั ฯ รับรู ้ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเป็ นจานวน 36.15 ล้านบาท
ความเสี่ ยงจากการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน
1)
ความเสี่ ยงที่อาจจะไม่ได้รับชาระหนี้ เงินกูร้ ะยะสั้นคืน เนื่ องจาก SUTG มีหนี้ คา้ งชาระ
กับบริ ษทั ฯ จานวน 13,527,637 บาท ดังนั้น บริ ษทั จึ งอาจมีความเสี่ ยงที่ ไม่ได้รับชาระหนี้ คืนใน
จานวนดังกล่าวภายหลังจากการเข้าทารายการ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ทาร่ างสัญญากูย้ ืมเงินซึ่งเป็ น
หนึ่ งในเงื่ อนไขในการเข้าทาธุ รกรรมการจาหน่ ายเงิ นลงทุน โดยหาก SUTG ไม่ชาระหนี้ ตาม
สัญญากูย้ ืมเงิ นดังกล่าว บริ ษทั ฯ ก็สามารถดาเนิ นการทางกฎหมายได้ อย่างไรก็ดี หากในกรณี ที่
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับชาระหนี้ ท้ งั หมด หรื อได้รับคืนเพียงบางส่ วน ผลกระทบดังกล่าวก็ไม่ได้ทาให้
การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรื อเกิดปั ญหา และไม่ได้กระทบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมี
นัยสาคัญ
2)

ความเสี่ ยงที่อาจจะไม่ได้รับชาระหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มี SUTG เป็ นลูกหนี้ อื่นจานวน 25.97 ล้านบาท เกิดจากการที่
บริ ษทั ฯ ว่าจ้าง SUTG เป็ นผูร้ ับเหมาช่วงเพื่อเป็ นผูด้ าเนินการในโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ
มูลฝอย อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดบึงกาฬ
และโครงการก่ อ สร้ า งระบบจัด การขยะมู ล ฝอย อ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด นครราชสี ม า โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการติดตามการชาระหนี้ของ SUTG ซึ่งหาก
เลยกาหนดชาระ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการตามนโยบายติดตามหนี้ของบริ ษทั ฯ ต่อไป
3)
ความเสี่ ยงจากการรับงานผ่านการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ การจาหน่ายเงินลงทุนอาจส่ งผล
ให้บริ ษทั ฯ มีขอ้ จากัดในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับเหมาในส่ วนก่อสร้างด้านการจัดการขยะ
ที่ได้มาซึ่ งผลพลอยได้ประเภทเชื้อเพลิง และไม่สามารถรับงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะของหน่ วยงานราชการที่จดั สรรไว้ให้กบั ผูป้ ระกอบการที่มีบญ
ั ชี นวัตกรรมไทยเท่านั้น ทั้งนี้
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นไปที่ ธุรกิ จรั บเหมาก่ อสร้ าง โครงการระบบผลิ ตน้ าประปา และ
โครงการระบบบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ บริ ษทั ฯ มี ประสบการณ์ และเชี่ ยวชาญ ดังนั้น การ
จาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
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อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่ามีความเป็ นไปได้ยากที่ SUTG จะประมูลโครงการได้เนื่ องจาก
ปั จจัย และเงื่อนไขหลาย ๆ อย่าง เช่น โครงการบางส่ วนล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกาหนด ซึ่ งส่ งผล
ให้ผลประกอบการของ SUTG ขาดทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3.
การประเมินมูลค่าหุ ้น และสมมุติฐานหลักของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ ที่ ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็ นว่า วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็ นวิธีที่
เหมาะสมที่สุด และสะท้อนความสามารถในการทากาไรในอนาคตได้ สาหรับวิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
หุ ้นกูแปลงสภาพที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีรวมส่ วนของมูลค่าส่ วนของหุ ้นกูด้ ว้ ยวิธี Straight Bond Valuation
และมูลค่าของสิ ทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญด้วยวิธี Black Scholes Option Pricing Model
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนอยูร่ ะหว่าง 293.89 – 304.44
ล้า นบาท สู ง กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ใน SUTG ซึ่ งมี มู ล ค่ า ระหว่ า ง 186 – 269.52 ล้า นบาท
เพราะฉะนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ ้นควรอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่าย
เงินลงทุน
ทั้งนี้ สาหรับค่าตอบแทนการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนในส่ วนที่เป็ นหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1/2561 นั้น ณ วันที่มีการซื้ อขายหุ ้นใน SUTG เสร็ จสมบูรณ์ บริ ษทั ฯ จะได้รับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจากผู ้
ซื้ อ ซึ่ งเป็ นผลให้หนี้ ตามหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่ องจากหนี้ เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย โดย
บริ ษทั ในฐานะผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจะไม่สามารถเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวต่อไปอีกได้ และ
บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตอ้ งแจ้ง ให้นายทะเบี ยนหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ และรายงาน
สานักงาน ก.ล.ต.ว่าหนี้ ตามตราสารได้ระงับสิ้ นไปแล้ว ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่
ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพสาหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต.
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
หุ ้นใน SUTG ระหว่างบริ ษทั และผูซ้ ้ื อ รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกรรมดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(1)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน รวมทั้งอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ที่
จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
(2)
ณ วันซื้อขายหุน้ เสร็ จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรื อการกระทาใด ๆ เกิดขึ้นหรื อถูกทาให้เกิดขึ้นหรื อ
มีเหตุอนั ควรจะคาดได้วา่ จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจขัดขวางการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั เอสยูที โกลบอล
จากัด ให้แก่นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิ เดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิ ตยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้าทา
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สัญญาซื้ อขายหุ ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั เอสยูที
โกลบอล จากัด ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิให้
มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ ผูร้ ับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจ
ในการดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นในการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ซึ่ งรวมถึงการเจรจา
เข้าทา ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายหุ ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทา
ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนและความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริ ษทั ปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศของบริ ษทั เรื่ อง การจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั เอสยูที โกลบอล จากัด ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
คุณอชิรวัตติ์ ภวชัยยันต์ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง
คาถาม อยากทราบที่มา และความจาเป็ นที่จะต้องจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน SUTG
คาตอบ
คุ ณศรั ญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร: จากการที่ ได้ศึกษาข้อเท็จจริ งแล้ว SUTG ยังคงมี
ความสามารถในการประกอบกิ จ การอยู่ แต่ ผ ลประกอบการไม่ เ ป็ นไปตามที่ ค าดหวัง ไว้ 1. เนื่ อ งจาก
กระบวนการได้รับงาน มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็ นผลมาจาก พรบ. วิธีการงบประมาณฉบับใหม่ที่มีผล
บัง คับ ใช้ใ นเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561 ซึ่ งแต่ เ ดิ ม จะมี อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่ งขึ้ น ตรงกับ
กระทรวงมหาดไทยเพียงผูเ้ ดี ยวในการอนุ มตั ิ งบงานจัดซื้ อจัดจ้าง และการชาระเงิ น แต่เนื่ องจากมี การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เข้ามามีอานาจใน
ส่ วนการจัดซื้ อจัดจ้างอีกส่ วนหนึ่ ง ทาให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงมากยิ่งขึ้น จากการที่ ตอ้ งติดต่องานจากทาง
ภาครัฐทั้งสองส่ วน ในเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้างเอกชน โครงการระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็ นเชื้ อเพลิง
(RDF) และปุ๋ ยอินทรี ย ์ และทาให้มีตน้ ทุนที่สูงขึ้นในการประกอบกิจการ 2. บริ ษทั ฯ มองเห็นว่าธุรกิจระบบ
กาจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) ของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีความชานาญเดิมอยูแ่ ล้ว กับธุรกิจการจัดการขยะ
เพื่อผลิตเป็ นเชื่อเพลิง (RDF) และ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ของ SUTG นั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถที่จะดาเนินธุรกิจควบคู่ท้ งั
สองไปด้วยกันได้ เนื่องจากมีความเสี่ ยงจากการที่สองธุรกิจนี้จะได้รับการชาระเงินล่าช้าจากภาครัฐ โดยหาก
พิจารณงบการเงิ นจะเห็นได้ว่า ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงตั้งแต่ปี 2561 และมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ต่อมาคุณศุภฤกษ์ ณ สงขลา มีการขอเสนอซื้ อ SUTG ซึ่ งบริ ษทั ฯ เห็นว่าราคาเสนอซื้ อสู งกว่ามูลค่ายุติธรรม
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ทาให้สิ่งตอบแทนที่บริ ษทั ฯ ได้รับมีมูลค่าสู งกว่าสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายไป จึงเป็ นเหตุผลตามที่เรี ยนให้ทราบ
และบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ยของธุรกรรมนี้ อย่างถี่ถว้ นแล้ว บริ ษทั ฯ จึงประสงค์จะจาหน่ายเงิน
ลงทุนใน SUTG
คุณอชิรวัตติ์ ภวชัยยันต์ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง
คาถาม จานวนเงินค่าตอบแทน 35 ล้านบาทที่ได้มาจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน SUTG บริ ษทั ฯ จะนาไป
บริ หารจัดการอย่างไร
คาตอบ
คุณศรัญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร: ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กับราชการเป็ นหลัก โดยใช้ทรัพยากรทางเงิ นจากธนาคารซึ่ งมีขอ้ จากัดหลายอย่าง ดังนั้น เงิ นจานวน 35
ล้านบาทจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินให้แก่บริ ษทั ฯ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้
คุณสุรัสวดี คาเถียร ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
คาถาม ภาระผูกพันของบริ ษทั ฯ กับทาง SUTG จานวน 51 ล้านบาท สามารถเปลี่ยนแปลงเป็ นสัญญาเงินกู้
หรื ออาจมีหลักประกันใดหรื อไม่ ที่จะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถได้ชาระเงินคืนจาก SUTG
คาตอบ
คุณศรัญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร: บริ ษทั ฯ มีกระบวนการในการดาเนิ นการ การเจรจา
และการกาหนดข้อตกลงเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพด้านสภาพคล่องทางการเงินของ SUTG โดยพิจารณา
แล้วว่า SUTG ยังคงมีความสามารถในการชาระเงิน โดยในส่ วน 51 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ตัว๋ สัญญาใช้
เงิน ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเป็ นเงินกูร้ ะยะยาว โดยมีดอกเบี้ย และอีกส่วนเป็ นรายการลูกหนี้ ซึ่งมีการติดตาม
ทวงถามตามนโยบายตามบัญชีของบริ ษทั ฯ จึงทาให้กรณี น้ ีไม่มีความเสี่ ยงที่เป็ นนัยสาคัญ
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความเห็ นและซักถามคาถามแล้ว ผูด้ าเนิ นการประชุ มจึ งขอให้ที่ประชุ มลงมติใน
วาระนี้
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั เอสยูที โกลบอล จากัด ให้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา
นายอินธิ เดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิ ตยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้น ข้อตกลง สัญญา
และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั เอสยูที โกลบอล จากัด และอนุ มตั ิมอบ
อานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ ผูร้ ับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการ
ดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นในการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ซึ่ งรวมถึงการเจรจา เข้าทา
ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรม
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การจาหน่ ายเงิ นลงทุน การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และรายละเอียดอื่ น ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับ
ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
หมายเหตุ

1.

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
282,868,826
93.396
20,000,664
6.6037
302,869,490
100
มติ ใ นวาระนี้ จะต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า สามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ จากรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม (Record Date) บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ
ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยซึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน คือ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิ
เดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถือหุน้ จานวน 195,000,000 หุน้

2.

วาระที่ 3

ในวาระนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นมาลงทะเบี ยนเพิ่ม 5 ราย รวมมี ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าประชุ มในวาระนี้
ทั้งสิ้ นจานวน 121 ราย แบ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง 53 ราย รับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ จานวน 68 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 302,869,490 หุน้

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,382,392,049 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,197,077,359 บาท โดยการตั ด หุ้ นสามั ญ จ านวน
185,314,690 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
15 สิ งหาคม 2562 ได้มีมติให้นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จานวน 185,314,690 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 1,382,392,049 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจานวน
1,197,077,359 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจานวน 185,314,690 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561
ซึ่งจะไม่ได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ จะได้รับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจากผูซ้ ้ื อเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการจาหน่าย
เงิ นลงทุนซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิตามวาระที่ 2 เป็ นผลให้หนี้ ตามหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าว
ระงับลงเนื่ องจากหนี้ เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตอ้ งแจ้งให้นายทะเบียนหุ ้นกูแ้ ปลง
สภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ รายงานสานักงาน ก.ล.ต. ว่าหนี้ ตามตราสารได้ระงับสิ้ นไปแล้ว
รวมถึงการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั โดยการตัดหุ ้นสามัญในส่ วนที่ ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลง
สภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะมีหุ้นสามัญส่ วนที่ ยงั ไม่ได้เสนอขายทั้งหมด
จานวน 412,108,599 ประกอบด้วย (1) หุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปจานวนไม่เกิน 235,490,628
หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(Rights Offering) (2) หุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปจานวนไม่เกิน 78,496,876 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ (3) หุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 98,121,095 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Warrant RO)
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม

ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จานวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม
จานวน 1,382,392,049 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจานวน 1,197,077,359 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจานวน
185,314,690 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
หมายเหตุ

1.

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
282,868,826
93.3963
20,000,664
6.6037
302,869,490
100
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ซึ่งระบุ
ในวาระที่ 3 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จะต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2562 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2562 ได้มีมติให้นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน :

1,197,077,359 บาท

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บเจ็ดล้านเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิ บเก้าบาท)

แบ่งออกเป็ น

:

1,197,077,359 หุน้

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บเจ็ดล้านเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิ บเก้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

:

1 บาท

(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น

:

หุน้ สามัญ

:

1,197,077,359 หุน้

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บเจ็ดล้านเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิ บเก้าหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

:

-ไม่มี-

-

จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามคาถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้
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มติทปี่ ระชุม

ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
หมายเหตุ
วาระที่ 5

1.

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ข้ า ประชุ ม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
282,868,826
93.3963
20,000,664
6.6037
302,869,490
100
มติ ใ นวาระนี้ จะต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า สามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
หลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว
ผูด้ าเนิ นการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผูถ้ ือหุ ้นได้สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียดดังนี้
คุณสุวรรณี เชียรสิ ริไกรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง
คาถาม ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการใด หรื อโครงการใดบ้าง
คาตอบ
คุณศรัญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร: ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีงานของโครงการท่ายางที่จะเสร็ จ
สิ้ นภายในเดื อนหน้า และจะมีรายรับเข้ามายังบริ ษทั ฯ พอสมควร และบริ ษทั ฯ จะมีงานร่ วมลงทุน (Joint
Venture) ที่จงั หวัดชัยภูมิในปี หน้า ซึ่ งเป็ นโครงการใหญ่ รวมถึงโครงการที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา และงานอื่นๆ
หลายโครงการในปี หน้า
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เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลามาร่ วม
ประชุมและปิ ดประชุมในเวลา 16.20 น.

(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานที่ประชุม
รับรองความถูกต้ องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

(นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ

(นายศรัญ ญาณโสภนานันท์)
กรรมการ
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