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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 23 กนัยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดี
รังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

องค์ประชุม 

ณ เวลา 14.40 น มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน  51 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 65 ราย 
รวมทั้ง สิ ้น  116 ราย  รวม เ ป็นจ านวนหุ ้นทั้ง สิ ้น  302,799,625 หุ ้น  จ ากจ านวนหุ ้นทั้งหมดของ 
บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 302,799,625 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 38.5747 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวว้า่จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสลิบ สูงสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายศรัญ ญาณโสภนานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. พลอากาศเอกสุรศกัด์ิ มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

4. ดร.ศิริเดช  ค าสุพรหม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

คณะผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายจิตร์อมร อนุพนัธนนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการ 

นายกนัตภณ วนปัติกลุ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายการตลาด 

ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 

ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ทีป่รึกษาทางการเงนิบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวลลัยริ์มา นาคทบั ผูจ้ดัการ 

2. ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระบริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วสิเซส จ ากดั 

นางจุฬาภรณ์ น าชยัศิริ กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวมนวลยั รัชตกลุ ผูจ้ดัการ 

นายสุเมธ ลาภเจริญพนัธ์ ผูจ้ดัการอาวโุส 

นายณฐกร เลจวฒันะชยั ท่ีปรึกษาอาวโุส 

3. ทีป่รึกษากฎหมายบริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์  ทนายความหุน้ส่วน 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวจิรัชยา  วงค์ไชย ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรับและ
ขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 และไดช้ี้แจงให้
ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัฯ และเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง ดงัน้ี 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดย
ใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบติัการลงคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อ
หุ้น เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
ให้ผูถื้อหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษทัจัดให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากท่าน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี  ขอใหเ้ก็บ
บตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงมติในการประชุมคร้ัง
น้ี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

(3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

(4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ 

(5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ
ออกเสียง และก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 
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 กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียง
ท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 31 ก าหนดวา่ “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดงันั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นว่าเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนบั
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น 
โดยในกรณีผูถื้อหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัจะไม่นบัการออกเสียงดงักล่าวเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนเสียง 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ บางส่วนท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัทั้งหมด หรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ 

ดงันั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นว่าเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนบั
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”  ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิเสียง
ลงคะแนนเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

5. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้
โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 
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6. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนับคะแนนในคร้ังน้ี บริษทัจัดการมีตวัแทนจากบริษทั กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากัด ท่ีปรึกษา
กฎหมาย คือ คุณเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์เป็นพยานในการนบัคะแนน 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ช่ือ
และนามสกุลของท่าน และในกรณีของผูรั้บมอบฉันทะ เพ่ิมเติมดว้ยช่ือและนามสกุลของผูม้อบฉันทะ ให้แจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

จากนั้นจึงขอให้คุณสลิบ สูงสว่าง ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปน้ี 

เร่ืองที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกนั ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอ่ืน ๆ  ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านีเ้ป็นอนัยกเลิกไป และจะไม่พิจารณา
ในวาระต่อ ๆ ไปอกี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 โดยบริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามท่ี
กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 แลว้  

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 เห็นว่า รายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกประเด็น
ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30
เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 302,799,625 100 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
 302,799,625 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด ให้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา          
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา 
และเอกสารอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัท เอสยูท ีโกลบอล จ ากดั 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั 
เอสยูที  โกลบอล จ ากัด  (ต่อไปน้ีจะอ้าง ถึงว่า  “SUTG”) และขอเ ชิญให้ ท่ีป รึกษาทางการ เ งิน 
คุณปิยะภา จงเสถียร กรรมการผูจ้ดัการ ของบริษทั เอส 14 แอดไวเซอร่ี จ ากดั ช้ีแจงรายละเอียดของการ
จ าหน่ายเงินลงทุนใน SUTG ต่อไป  

ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงเรียนต่อท่ีประชุมวา่ สินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไปไดแ้ก่จ านวน 132,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของหุ้นทั้ งหมดของ SUTG ให้แก่นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา  
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา (รวมเรียกวา่ “ผู้ซ้ือ”) รวมถึงการเขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
หุ้นของ SUTG ขอ้ตกลง สัญญา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายเงินลงทุนใน SUTG (ต่อไปน้ี
จะอา้งถึงวา่ “ธุรกรรมการจ าหน่ายเงนิลงทุน”)  

ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนใน SUTG ดงักล่าวของคณะกรรมการบริษทันั้น สอดคลอ้ง
และเน่ืองมาจากผลการพิจารณา ศึกษา ขอ้ดี ขอ้เสีย ของขอ้เสนอท่ีนายศุภฤกษ์ได้แจ้งเป็นหนังสือมายงั     
บริษทัฯ เพ่ือเสนอซ้ือหุ้นจ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของหุน้
ทั้งหมดของ SUTG เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562  
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ค่าตอบแทนท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งส้ินเท่ากบั 307,030,552 
บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

(1) หุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 จ านวน 265,000,000 บาท หรือคิดเป็น 265,000 หน่วย 
(ราคา 1,000 บาทต่อหน่ึงหน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ) และยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น
จ านวน 7,030,552 บาท 

โดย ณ ปัจจุบนั ผูซ้ื้อถือหุน้กูแ้ปลงสภาพตามจ านวนดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 
(2) เงินสดจ านวน 35,000,000 บาท 

นอกจากน้ี บริษทัฯ คาดการณ์วา่ ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสท่ี 3 
ของปี 2562 

ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนน้ีเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาขนาดรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน พบว่ามี
มูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 39.52 ตามงบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสูงกวา่ แต่ต  ่ากวา่ร้อย
ละ 50 จึงจดัเป็นรายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ไดแ้ก่ จดัท า
รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขา้ท ารายการของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ทันที โดยมี

ช่ือ จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (หน่วย) 

นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา 238,902 

นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ 26,096 

นางสาวนิตยา ณ สงขลา 2 
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สารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และจดัส่งหนงัสือ
แจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

นอกจากน้ี ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน เขา้ข่ายเป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ .21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ฯ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) เน่ืองจากนายศุภฤกษ ์ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีมูลค่ารายการ 358.03 ลา้นบาท ซ่ึงมากกวา่จ านวน 20 ลา้นบาท (NTA ไม่
สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก NTA ของบริษทัฯ ติดลบ) ตามงบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงสอบทานแลว้โดย
ผูส้อบบญัชี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ด าเนินการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหไ้ดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่
ต ่ากวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

(3) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ี
ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการน้ี บริษทัฯ 
ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนใดกบั นายศุภฤกษ์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของนายศุภฤกษ์
ในช่วงระหวา่งหกเดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

ต่อจากนั้ นท่ีปรึกษาทางการเ งินอิสระ คุณจุฬาพร น าชัยสิริ  กรรมการผู ้จัดการวาณิชธนกิจ ของ  
บริษทั แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากัด ช้ีแจงรายละเอียดขอ้ดี ขอ้เสีย และความเส่ียงของการเขา้ท า
ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

1. โครงสร้างการถือหุน้ของ SUTG ก่อนธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน เป็นดงัน้ี 

  

โครงสร้างผูถื้อหุน้ของ SUTG ภายหลงัธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน เป็นดงัน้ี  

รายช่ือผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา 59.50 

ธนภทัร บวัลอย 34 

นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ 6.5 

นางสาวนิตยา ณ สงขลา 2 (หุน้) 

2. ความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ เม่ือเปรียบเทียบขอ้ดี และขอ้ดอ้ยแลว้ มีขอ้สรุปโดยสงัเขป 
ดงัน้ี 

ขอ้ดีในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน  

1) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการขาดทุนจากการด าเนินงานของ SUTG เน่ืองจากการรับ
งานโครงการของ SUTG ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวท่ี้วา่จะประสบความส าเร็จหลายโครงการ  

ณ ปัจจุบนั SUTG มีโครงการเพียงโครงเดียว โดยจากการคาดการณ์นั้น มีความเห็นวา่ 
SUTG จะยงัคงมีผลการด าเนินการท่ีขาดทุนต่อไปอีกประมาณ 2 ปี ดังนั้นการท าธุรกรรมการ
จ าหน่ายเงินลงทุนยอ่มลดผลกระทบจากการขาดทุนดงักล่าวได ้

2) บริษทัฯ สามารถน าเงินจากการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนไปเป็นเงินทุน
หมุนเวียน เพือให้บริษทัฯ น าไปบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยบริษทัฯ จะ
มุ่งเน้นพฒันาธุรกิจหลักท่ีบริษทัฯ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมา

รายช่ือผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 66 

นายธนภทัร บวัลอย 34 

นางสาวนิตยา ณ สงขลา 1 (หุน้) 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ก่อสร้าง โครงการผลิตน ้ าประปา โครงการบ าบดัน ้ าเสีย โดยเขา้ร่วมประมูลโครงการจากทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ซ่ึงคาดวา่จะทราบผลการประมูลโครงการต่าง ๆ ในปีน้ี โดยหากบริษทัฯ ชนะการ
ประมูลดงักล่าวเหล่านั้น บริษทัฯ จะมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน  

3) ลดภาระทางการเงินท่ีจะเกิดจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยหน่ึงในผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน คือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงจะท าให้ภาระทางการเงินของ
บริษทัฯ ต่อการใช้สิทธิในหุ้นกูแ้ปลงสภาพหมดไป ซ่ึงประกอบด้วยเงินตน้ 265 ลา้นบาทและ
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.8 หรือคิดเป็นเงินจ านวนเท่ากบั 13.37 ลา้นบาท (ค านวน ณ วนัส้ินไตรมาส
ท่ี 3 ของปี 2562 จนถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงเป็นระยะเวลาประมาณ 1.8 ปี 

4) ลดโอกาสการเกิดการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากเงินทุนใน SUTG ในอนาคต ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เน่ืองจากการด าเนินงานของ SUTG เก่ียวกบัการใช้
สิทธิประโยชน์จากบญัชีนวตักรรมไทย กล่าวคือ SUTG จะเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีข้ึน
ทะเบียนบญัชีนวตักรรมไทย ส าหรับระบบการจดัการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และปุ๋ย
อินทรีย ์โดยสามารถเขา้ท าสัญญาจดัซ้ือจดัจ้างระบบจดัการขยะ 14 โครงการ ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว ้ 

ทั้งน้ี ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าจากการลงทุนโดยใน 
SUTG ไวป้ระมาณ 133 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมไวป้ระมาณ 37.9 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และไดพิ้จารณาวา่ ผลการด าเนินงานของ SUTG 
ไม่มีแนวโนม้จะดีข้ึนภายในระยะเวลาอนัสั้น  

5) นอกจากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้เสนอท่ีดีกว่าจากคนบุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัฯ เคยได้
เสนอขายหุ้นใน SUTG ให้แก่นักลงทุนรายอ่ืนจ านวน 2 รายท่ีด าเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมท่ี
ใกลเ้คียงกนั แต่ไม่ไดรั้บการตอบรับ เน่ืองจากนกัลงทุนมองวา่ ราคาเสนอขายสูงเกินไป และการ
เจรจาเป็นไปโดยยาก แลว้ การขายสินทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท าใหก้ารเจรจาในการเขา้ท า
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันท าได้รวดเร็วดว่าการเจรจากับ
บุคคลภายนอก 

ขอ้ดอ้ยในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน  

1) บริษทัสูญเสียการรับรู้รายไดจ้ากโครงการในอนาคตของ SUTG จากธุรกิจก าจดัขยะมูล
ฝอย และบญัชีนวตักรรม หาก SUTG สามารถประมูลงานจากภาครัฐส าเร็จ  

2) รับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างบญัชี  โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนใน 
SUTG มีมูลค่าทางบญัชีเท่ากบั 308 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนจะ
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ไดรั้บเงินสดเป็นจ านวน 35 ลา้นบาท และไดรั้บหุ้นกูแ้ปลงสภาพพร้อมดอกเบ้ียคงคา้งซ่ึงมีมูลค่า
ทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 288.48 ลา้นบาท ดงันั้น การเขา้ท าธุรกรรมจ าหน่ายเงิน
ลงทุนท าให้บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพยใ์นงบการเฉพาะกิจการ จ านวน 19.52 ลา้น
บาท และในส่วนของงบการเงินรวมโดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนใน SUTG มีมูลค่า
ทางบญัชีเท่ากบั 324.63 ลา้นบาท และการจ าหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่าทางบญัชีเท่ากบั 288.48 ลา้น
บาท (ประกอบดว้ยเงินสดจ านวน 35 ลา้นบาท หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แลละดอกเบ้ียคา้งจ่าย) ซ่ึงจะท า
ใหบ้ริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเป็นจ านวน 36.15 ลา้นบาท 

ความเส่ียงจากการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน 

1) ความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ไดรั้บช าระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นคืน เน่ืองจาก SUTG มีหน้ีคา้งช าระ
กบับริษทัฯ จ านวน 13,527,637 บาท ดงันั้น บริษทัจึงอาจมีความเส่ียงท่ีไม่ไดรั้บช าระหน้ีคืนใน
จ านวนดงักล่าวภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดท้ าร่างสญัญากูย้ืมเงินซ่ึงเป็น
หน่ึงในเง่ือนไขในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน โดยหาก SUTG ไม่ช าระหน้ีตาม
สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าว บริษทัฯ ก็สามารถด าเนินการทางกฎหมายได ้อย่างไรก็ดี หากในกรณีท่ี
บริษทัฯ ไม่ไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด หรือไดรั้บคืนเพียงบางส่วน ผลกระทบดงักล่าวก็ไม่ไดท้ าให้
การด าเนินธุรกิจหยดุชะงกั หรือเกิดปัญหา และไม่ไดก้ระทบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมี
นยัส าคญั  

2) ความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ไดรั้บช าระหน้ี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มี SUTG เป็นลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 25.97 ลา้นบาท เกิดจากการท่ี 
บริษทัฯ วา่จา้ง SUTG เป็นผูรั้บเหมาช่วงเพ่ือเป็นผูด้  าเนินการในโครงการก่อสร้างระบบจดัการขยะ
มูลฝอย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร โครงการก่อสร้างระบบจดัการขยะมูลฝอย จงัหวดับึงกาฬ 
และโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสีมา โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการติดตามการช าระหน้ีของ SUTG ซ่ึงหาก
เลยก าหนดช าระ บริษทัฯ จะด าเนินการตามนโยบายติดตามหน้ีของบริษทัฯ ต่อไป    

3) ความเส่ียงจากการรับงานผ่านการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ การจ าหน่ายเงินลงทุนอาจส่งผล
ให้บริษทัฯ มีขอ้จ ากดัในการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการรับเหมาในส่วนก่อสร้างดา้นการจดัการขยะ
ท่ีไดม้าซ่ึงผลพลอยไดป้ระเภทเช้ือเพลิง และไม่สามารถรับงานโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะของหน่วยงานราชการท่ีจดัสรรไวใ้ห้กบัผูป้ระกอบการท่ีมีบญัชีนวตักรรมไทยเท่านั้น ทั้งน้ี 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มุ่งเน้นไปท่ีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โครงการระบบผลิตน ้ าประปา และ
โครงการระบบบ าบัดน ้ าเสีย ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีประสบการณ์และเช่ียวชาญ ดังนั้น การ
จ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว  
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อย่างไรก็ดีบริษทัฯ คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปไดย้ากท่ี SUTG จะประมูลโครงการไดเ้น่ืองจาก
ปัจจยั และเง่ือนไขหลาย ๆ อยา่ง เช่น โครงการบางส่วนล่าชา้ออกไปอย่างไม่มีก าหนด ซ่ึงส่งผล
ใหผ้ลประกอบการของ SUTG ขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  

3. การประเมินมูลค่าหุ้น และสมมุติฐานหลกัของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุด และสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรในอนาคตได ้ ส าหรับวธีิประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
หุ้นกูแปลงสภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ วิธีรวมส่วนของมูลค่าส่วนของหุ้นกูด้ว้ยวิธี Straight Bond Valuation 
และมูลค่าของสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัดว้ยวธีิ Black Scholes Option Pricing Model   

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาความเหมาะสมดา้นราคา มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนอยูร่ะหวา่ง 293.89 – 304.44 
ล้านบาท  สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน SUTG ซ่ึงมีมูลค่าระหว่าง 186 – 269.52 ล้านบาท 
เพราะฉะนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่ ผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่าย
เงินลงทุน 

ทั้งน้ี ส าหรับค่าตอบแทนการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนในส่วนท่ีเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 1/2561 นั้น ณ วนัท่ีมีการซ้ือขายหุ้นใน SUTG เสร็จสมบูรณ์ บริษทัฯ จะไดรั้บหุ้นกูแ้ปลงสภาพจากผู ้
ซ้ือ ซ่ึงเป็นผลให้หน้ีตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวระงบัลงเน่ืองจากหน้ีเกล่ือนกลืนกนัตามกฎหมาย โดย
บริษทัในฐานะผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวต่อไปอีกได ้และ
บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนหุ้นกูแ้ปลงสภาพทราบเพ่ือยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และรายงาน
ส านกังาน ก.ล.ต.วา่หน้ีตามตราสารไดร้ะงบัส้ินไปแลว้ ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ี
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพส าหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 และ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต.  

อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อน ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือขาย
หุ้นใน SUTG ระหว่างบริษทัและผูซ้ื้อ รวมถึงขอ้ตกลงและสัญญาอ่ืน ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน รวมทั้งอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

(2) ณ วนัซ้ือขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดข้ึนหรือถูกท าใหเ้กิดข้ึนหรือ
มีเหตุอนัควรจะคาดไดว้า่จะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ดงันั้น จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอสยทีู โกลบอล 
จ ากดั ให้แก่นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเขา้ท า
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สัญญาซ้ือขายหุ้น ขอ้ตกลง สัญญา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอสยทีู 
โกลบอล จ ากดั ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้
มอบอ านาจให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ ผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน ซ่ึงรวมถึงการเจรจา 
เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายหุ้น ขอ้ตกลง สัญญา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน การก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน ดงักล่าวตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี รายละเอียดของธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนและความเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการบริษทั ปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษทั เร่ือง การจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอสยทีู โกลบอล จ ากดั ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 

คุณอชิรวตัต์ิ ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง   

ค าถาม อยากทราบท่ีมา และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนใน SUTG   

ค าตอบ  

คุณศรัญ ญาณโสภนานันท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร : จากการท่ีได้ศึกษาขอ้เท็จจริงแลว้ SUTG ยงัคงมี
ความสามารถในการประกอบกิจการอยู่ แต่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้1. เน่ืองจาก
กระบวนการไดรั้บงาน มีการเปล่ียนแปลงไป โดยเป็นผลมาจาก พรบ. วิธีการงบประมาณฉบบัใหม่ท่ีมีผล
บังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงแต่เดิมจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงข้ึนตรงกับ
กระทรวงมหาดไทยเพียงผูเ้ดียวในการอนุมติังบงานจัดซ้ือจัดจ้าง และการช าระเงิน แต่เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว ท าให้ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เขา้มามีอ านาจใน
ส่วนการจดัซ้ือจดัจา้งอีกส่วนหน่ึง ท าให้บริษทัฯ มีความเส่ียงมากยิ่งข้ึน จากการท่ีตอ้งติดต่องานจากทาง
ภาครัฐทั้งสองส่วน ในเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งเอกชน โครงการระบบการจดัการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง 
(RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์และท าให้มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในการประกอบกิจการ 2. บริษทัฯ มองเห็นวา่ธุรกิจระบบ
ก าจดัขยะ (Solid Waste Treatment Plant) ของบริษทัฯ ซ่ึงมีความช านาญเดิมอยูแ่ลว้ กบัธุรกิจการจดัการขยะ
เพื่อผลิตเป็นเช่ือเพลิง (RDF) และ ปุ๋ยอินทรีย ์ของ SUTG นั้น บริษทัฯ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจควบคู่ทั้ง
สองไปดว้ยกนัได ้เน่ืองจากมีความเส่ียงจากการท่ีสองธุรกิจน้ีจะไดรั้บการช าระเงินล่าชา้จากภาครัฐ โดยหาก
พิจารณงบการเงินจะเห็นไดว้่า ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงตั้งแต่ปี 2561 และมีแนวโนม้จะลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ต่อมาคุณศุภฤกษ ์ณ สงขลา มีการขอเสนอซ้ือ SUTG ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ราคาเสนอซ้ือสูงกวา่มูลค่ายติุธรรม 
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ท าให้ส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมีมูลค่าสูงกวา่สินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไป จึงเป็นเหตุผลตามท่ีเรียนให้ทราบ 
และบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียของธุรกรรมน้ีอยา่งถ่ีถว้นแลว้ บริษทัฯ จึงประสงคจ์ะจ าหน่ายเงิน
ลงทุนใน SUTG 

คุณอชิรวตัต์ิ ภวชยัยนัต ์ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง   

ค าถาม จ านวนเงินค่าตอบแทน 35 ลา้นบาทท่ีไดม้าจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน SUTG บริษทัฯ จะน าไป
บริหารจดัการอยา่งไร 

ค าตอบ  

คุณศรัญ ญาณโสภนานนัท์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร: ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กบัราชการเป็นหลกั  โดยใชท้รัพยากรทางเงินจากธนาคารซ่ึงมีขอ้จ ากดัหลายอย่าง ดงันั้น เงินจ านวน 35 
ลา้นบาทจะช่วยเพ่ิมความคล่องตวัทางการเงินใหแ้ก่บริษทัฯ และเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัได ้  

คุณสุรัสวดี ค าเถียร  ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ค าถาม    ภาระผูกพนัของบริษทัฯ กบัทาง SUTG จ านวน 51 ลา้นบาท สามารถเปล่ียนแปลงเป็นสญัญาเงินกู ้ 
หรืออาจมีหลกัประกนัใดหรือไม่ ท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถไดช้ าระเงินคืนจาก SUTG 

ค าตอบ 

คุณศรัญ ญาณโสภนานนัท์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร: บริษทัฯ มีกระบวนการในการด าเนินการ การเจรจา 
และการก าหนดขอ้ตกลงเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพดา้นสภาพคล่องทางการเงินของ SUTG โดยพิจารณา
แลว้วา่ SUTG ยงัคงมีความสามารถในการช าระเงิน โดยในส่วน 51 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย ตัว๋สัญญาใช้
เงิน ซ่ึงจะมีการปรับเปล่ียนเป็นเงินกูร้ะยะยาว โดยมีดอกเบ้ีย และอีกส่วนเป็นรายการลูกหน้ี ซ่ึงมีการติดตาม
ทวงถามตามนโยบายตามบญัชีของบริษทัฯ จึงท าใหก้รณีน้ีไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นนยัส าคญั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามค าถามแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน 
วาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอสยทีู โกลบอล จ ากดั ให้แก่ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา 
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น ขอ้ตกลง สัญญา 
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอสยูที โกลบอล จ ากดั และอนุมติัมอบ
อ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ ผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน ซ่ึงรวมถึงการเจรจา เขา้ท า 
ลงนาม แกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาซ้ือขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรม
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

การจ าหน่ายเงินลงทุน การก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน ดงักล่าวตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 282,868,826 93.396 
ไม่เห็นดว้ย 20,000,664 6.6037 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
 302,869,490 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  ทั้งน้ี จากรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ 
ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา นายอินธิ
เดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถือหุน้จ านวน 195,000,000 หุน้ 

 2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิม 5 ราย รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมในวาระน้ี
ทั้งส้ินจ านวน 121 ราย แบ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 53 ราย รับมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้จ านวน 68 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้302,869,490 หุน้ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,197,077,359 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจ านวน 
185,314,690 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จ านวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,197,077,359 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ออกเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 
ซ่ึงจะไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัฯ จะไดรั้บหุ้นกูแ้ปลงสภาพจากผูซ้ื้อเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการจ าหน่าย
เงินลงทุนซ่ึงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัตามวาระท่ี 2 เป็นผลให้หน้ีตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว
ระงบัลงเน่ืองจากหน้ีเกล่ือนกลืนกนัตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนหุ้นกูแ้ปลง
สภาพทราบเพ่ือยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ รายงานส านักงาน ก.ล.ต. ว่าหน้ีตามตราสารไดร้ะงบัส้ินไปแลว้ 
รวมถึงการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญัในส่วนท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวดว้ย 

ทั้งน้ี ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ บริษทัฯ จะมีหุ้นสามญัส่วนท่ียงัไม่ไดเ้สนอขายทั้งหมด
จ านวน 412,108,599 ประกอบดว้ย (1) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวนไม่เกิน 235,490,628 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) (2) หุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวนไม่เกิน 78,496,876 บาท มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ (3) หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวนไม่เกิน 98,121,095 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (HYDRO-W1) ซ่ึงจดัสรรใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Warrant RO)  

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน  185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,197,077,359 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจ านวน 
185,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 282,868,826 93.3963 
ไม่เห็นดว้ย 20,000,664 6.6037 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
 302,869,490 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงระบุ
ในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ บริษทัฯ จะตอ้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ตามพระราชบัญญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2562 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 1,197,077,359 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเจ็ดลา้นเจ็ด
หม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหา้สิบเกา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น : 1,197,077,359 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเจ็ดลา้นเจ็ด
หม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหา้สิบเกา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 1,197,077,359 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเจ็ดลา้นเจ็ด
หม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหา้สิบเกา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- - 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี  
อยา่งไรก็ดี ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติในวาระน้ี 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 282,868,826 93.3963 
ไม่เห็นดว้ย 20,000,664 6.6037 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
 302,869,490 100 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

หลงัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแลว้  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม โดยมีผูถื้อหุ้นไดส้อบถามเพ่ิมเติม
รายละเอียดดงัน้ี 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  

ค าถาม ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบกิจการใด หรือโครงการใดบา้ง 

ค าตอบ   

คุณศรัญ ญาณโสภนานนัท์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร: ปัจจุบนั บริษทัฯ มีงานของโครงการท่ายางท่ีจะเสร็จ
ส้ินภายในเดือนหน้า และจะมีรายรับเขา้มายงับริษทัฯ พอสมควร และบริษทัฯ จะมีงานร่วมลงทุน (Joint 
Venture) ท่ีจงัหวดัชยัภูมิในปีหนา้ ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ รวมถึงโครงการท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา และงานอ่ืนๆ 
หลายโครงการในปีหนา้ 
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       HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วม
ประชุมและปิดประชุมในเวลา 16.20 น. 

     
 
 

(นายสลิบ สูงสวา่ง) 
ประธานท่ีประชุม 

 
 

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 
  

(นายสลิบ สูงสวา่ง) (นายศรัญ ญาณโสภนานนัท)์ 
กรรมการ กรรมการ 


