บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 038/0561
10 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2561 เวลา 14.00 น. บริ ษัทฯ ขอแจ้ งมติที่สาคัญของที่ประชุม ดังนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดตามแผนการรั
้
บโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทและอนุมตั ใิ ห้ มอบอานาจให้
คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คนใดคนหนึ่ง หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
รวมทัง้
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นผู้แทนของคณะกรรมการบริ ษัทในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติมหาก
เล็งเห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,514,720
188,541
0
0

หมายเหตุ

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9418
0.0582
0.0000
0.0000

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้มีสว่ น
ได้ เสีย
2. ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นมาลงทะเบีย นเพิ่ ม 10 ราย รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าประชุมในวาระนี ท้ ัง้ สิน้
จานวน 127 ราย
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2.

มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 380,314,690 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
589,968,760 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
380,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,514,720
188,541
0
0

หมายเหตุ
3.

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9418
0.0582
0.0000
0.0000

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,514,720
188,541
0
0

หมายเหตุ

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9418
0.0582
0.0000
0.0000

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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4.

มีมติอนุมตั ิ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่า 195,000,000 บาท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จานวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ1 บาท และ (2) การออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ และให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ คิดเป็ นมูลค่าการเสนอขาย
จานวน 265,000,000 บาท ที่ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ในราคาแปลงสภาพเท่ากับ 1.43 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังนี ้
หัวข้ อ

รายละเอียด

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ครบกาหนดไถ่ถอนในปี พ .ศ.2564

วงเงิน

265,000,000 บาท

ราคาเสนอขาย

1,000 บาทต่อหนึง่ หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

จานวนหน่ วยหุ้นกู้แปลง
สภาพ

265,000 หน่วย

อายุ

3 ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

อัตราดอกเบีย้ และการชาระ ร้ อยละ 2.80 ต่อปี โดยชาระดอกเบี ้ยทุก ๆ 6 เดือน ทังนี
้ ้ จานวนดอกเบี ้ยชาระจะ
ดอกเบีย้
เป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง ถ้ าตาแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับห้ า ให้
ทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่สองขึ ้นหนึง่ ตาแหน่ง
อัตราส่ วน
การแปลงสภาพ

1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุ้นสามัญของบริ ษัท (โดยเศษของหุ้น
ตังแต่
้ หลักหน่วยให้ ปัดขึ ้น)

ราคาแปลงสภาพ

1.43 บาท
ทัง้ นี ้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ทังนี
้ ้ ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 14 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
ให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิ แ ปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน
2561 ซึ่งเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) ที่เหมาะสมจาก
ราคาตลาดดังกล่าวทังนี
้ ้ การเสนอขายและกาหนดราคาแปลงสภาพนันเป็
้ นกรณีที่
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อใช้ เป็ นสิ่งตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทังหมดและธุ
้
รกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากกรณีการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันหรื อนักลงทุนรายย่อยเพื่อระดมทุนใน
กรณี ทั่ ว ไป โดยคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาการก าหนดราคา ณ วั น ที่
คณะกรรมการมี ม ติ เ รื่ อ งดัง กล่า วเพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากราคาที่
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเปิ ดเผยแผนการเข้ าทาธุรกรรมการรั บโอนกิ จการ
ทังหมดของบริ
้
ษัท

ระยะเวลาการใช้ สิทธิแปลง
สภาพ

ผู้ ถื อหุ้ นกู้ แปลงสภาพมี สิ ท ธิ ในการแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญของบริ ษัท ได้ เมื่อพ้ น 2 ปี หลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันทา
การที่ 15 ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลา ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ 185,314,690 หุ้ น (คิ ด เป็ นร้ อยละ 19.10 ของจ านวนหุ้ นทั ง้ หมดของบริ ษั ท
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บนสมมุติฐานว่ามีการใช้ สทิ ธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน)
ข้ อจากัดในการแปลงสภาพ

ในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตกลงว่า
จานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ซึ่งได้ มาจากการใช้ สิทธิ แปลงสภาพเมื่อรวมกับหุ้น
ของบริ ษัท ที่ผ้ ถู ือหุ้นของSUTGH และ/หรื อ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องของผู้ถือหุ้นของ
SUTGH ถืออยู่เดิมในสิ ้นวันทาการก่อนหน้ าวันที่จะใช้ สิทธิ แปลงสภาพในแต่ละ
คราว หารด้ วยทุนชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ภายหลังมีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใน
แต่ละคราว ไม่ว่าในเวลาใด ๆ จะต้ องไม่เกินกว่า ร้ อยละ 30.00 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท (ซึ่งคานวณจากทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บน
สมมุติฐานว่ามีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน) ทังนี
้ ้ สัดส่วน
สูงสุดในการถือหุ้นสามัญของบริ ษัท ในสัดส่วนร้ อยละ 30.00 ข้ างต้ น ภายหลังการ
ใช้ สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราวพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริ ษัท ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ลาดับ

ชื่อ

จานวนหุ้น
(หุ้น(

ร้ อยละ/1

ร้ อยละ2/

1
2
3
4
5
6
7
8

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพฒ
ั น์
นายกิตติ ชีวะเกตุ
นายสลิบ สูงสว่าง
นางสาววิลาวัลย์ จารุ มโนภาส
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
นายปริ นทร์ พัฒนาภรณ์
นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ
รวม

84,484,688
54,999,600
53,674,360
50,013,103
26,987,003
19,000,000
4,544,897
2,694,312
296,397,963

10.76
7.01
6.84
6.37
3.44
2.42
0.58
0.34
37.76

8.71
5.67
5.53
5.15
2.78
1.96
0.47
0.28
30.55

หมายเหตุ: 1/ คานวณจากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ซึ่งคิด
เป็ นทุ น ช าระแล้ ว เท่ า กับ 784,968,760 บาท (ภายหลัง การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัท จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้น แต่
ก่อนมีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน)
2/ คานวณจากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ คิด
เป็ นทุ น ช าระแล้ ว เท่ า กั บ 970,283,450 บาท (ภายหลัง การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บนสมมุติฐานว่ามีการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน)
วิธีการจัดสรร

จัดสรรต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทัง้ จานวนและในคราวเดียว
ให้ แก่ SUTGH ในการนี ้ รายละเอียดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท คืนให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขันตอนการช
้
าระบัญชีของ SUTGH มีดงั นี ้
(1) นายศุ ภ ฤกษ์ ณ สงขลา จะได้ รั บ หุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริ ษั ท จ านวน
238,902 หน่วย
(2) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท จานวน 26,096
หน่วย
(3) นางสาวนิตยา ภูติวตั ร จะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท จานวน 2 หน่วย
ทังนี
้ ้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ของผู้ถือหุ้นของ SUTGH แต่ละรายนันขึ
้ ้นอยู่กบั
การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
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เหตุการณ์ ท่ ี
ราคาแปลงสภาพนันอาจมี
้
การปรับเปลีย่ นเมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
บริษัท จะต้ องออกหุ้นใหม่
(1) บริ ษัท มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจาก
เพื่อรองรับ
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
การเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิ
แปลงสภาพ
(2) บริ ษัท มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(3) บริ ษั ท มี ก ารเสนอขายหุ้น กู้แปลงสภาพในราคาต่ า หรื อ มี ก ารเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นในราคาต่า
(4) บริ ษัท จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) บริ ษัท จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นซึ่งเกิ นกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญาระหว่าง
SUTGH ผู้ถือหุ้น ของ SUTGH และ บริ ษัท
(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพด้ อยไปกว่าเดิม
การไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ ตาม ภายหลังจากวันที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี
ก่ อนวันครบกาหนด
บริ ษัท มีสิทธิ ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั มิได้ มีการแปลงสภาพในขณะนัน้
ไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ก่ อ นวัน ครบกาหนดไถ่ถอนหุ้น กู้แ ปลงสภาพ ไม่ว่า ทัง้ หมดหรื อ บางส่วนตามที่
บริ ษัท เห็นสมควรในราคาเท่ากับจานวนเงินต้ นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวก
ด้ วยดอกเบี ้ยสะสมซึง่ คานวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
แหล่ งเงินทุนของ
บริษัท เมื่อหุ้นกู้ถกู แปลง
สภาพ หรือ ครบกาหนดไถ่
ถอน

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กรณี
1.) หุ้นกู้แปลงสภาพถูกแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
โดยแหล่งเงินทุนของบริ ษัท ในกรณีนี ้คือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
1.1) ผู้ถือหุ้นกู้ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพผู้ถือหุ้นของ SUTGH ตก
ลงว่าจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ซึ่งได้ มาจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพเมื่อรวมกับ
หุ้นของบริ ษัท ที่ผ้ ถู ือหุ้นของ SUTGH และ/หรื อ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องของผู้ถือหุ้น
ของ SUTGH ถืออยู่เดิมในสิ ้นวันทาการก่อนหน้ าวันที่จะใช้ สิทธิแปลงสภาพในแต่
ละคราว หารด้ วยทุน ชาระแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท ภายหลัง มีการใช้ สิทธิ แปลง
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สภาพในแต่ละคราว ไม่ว่า ในเวลาใด ๆ จะต้ อ งไม่เกิ น กว่า ร้ อยละ 30.00 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ซึ่งคานวณจากทุนชาระแล้ วของ
บริ ษัท บนสมมุติฐานว่ามีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน)
1.2) กรณีถกู บังคับแปลงสภาพ
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพที่ตนถืออยู่ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันใช้ สิทธิ แปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายของหุ้นกู้แปลงสภาพมีราคาสูง
กว่า 1.60 บาท (ราคาแปลงสภาพคือ 1.43 บาท หรื อ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับ
ราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ข้างต้ น) บริ ษัท จะบังคับแปลงสภาพหุ้น
กู้แปลงสภาพดังกล่าวทังหมดเป็
้
นหุ้นสามัญของบริ ษัท แทนการชาระเงินต้ นแก่ผ้ ู
ถื อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ อนึ่ง การบังคับแปลงสภาพของบริ ษัท
ดัง กล่า ว จะต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ จากัดในการแปลงสภาพของหุ้ นกู้แ ปลงสภาพ
กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริ ษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ มาจากการบังคับ
แปลงสภาพ เมื่อรวมกับหุ้นของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นของ SUTGH และ/หรื อ ผู้ที่มีความ
เกี่ ยวข้ องของผู้ถือหุ้นของ SUTGH ถื ออยู่เดิมในสิ ้นวันทาการก่อนหน้ าวันที่ จ ะ
บังคับแปลงสภาพในแต่ละคราว หารด้ วยทุนชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ภายหลัง
มีการบังคับแปลงสภาพในแต่ละคราว จะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 30.00 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ซึง่ คานวณจากทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บน
สมมุติฐานว่ามีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน) ทังนี
้ ้ ราคาที่
นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัท ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวัน แต่หากไม่มีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของ
บริ ษัท ในวันใดภายในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีรายการ
ซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนัน้ ๆ บริ ษัท จะไม่นาราคาหุ้น
ของวันที่ไม่มีรายการซื ้อขายดังกล่าวมารวมคานวณด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพไม่สามารถแปลงสภาพได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กาหนดไว้ นนั ้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจ
พิจารณาขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่บคุ คลภายนอกซึง่ มิใช่ผ้ ทู ี่มีความเกี่ยวข้ องของ
ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้ นี ้ การขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นการ
กระทาในทอดใด ๆ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อจากัดการโอนของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจด
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ทะเบียนไว้ กบั สานักงาน ก.ล.ต. และต้ องไม่เป็ นการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะทา
ให้ ห้ นุ กู้แปลงสภาพของบริ ษัท ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจากัดตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่
2.) กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพต่อหนึง่ หน่วย เท่ากับราคาหน้ าตัว๋ หุ้นกู้แปลงสภาพ
รวมกับดอกเบี ้ยค้ างจ่าย โดยแหล่งเงินทุนในการนามาใช้ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะได้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริ ษัท โดยบริ ษัทคาดว่าการได้ มาซึ่ง
พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการเข้ าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทังหมดดั
้
งกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท ซึ่งจะส่งผลให้
บริ ษัท มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอสาหรับการไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
หรื อในกรณีที่บริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และ/หรื อ มีต้นทุนค่าเสียโอกาส
ในการไถ่ ถ อนหุ้นกู้มากกว่าเงิ น กู้จ ากสถาบัน การเงิ น บริ ษั ท อาจจะพิ จารณา
ใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้จากสถาบันการเงิน โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีอตั ราส่วน
หนี ส้ ิน ต่อ ทุนที่ 0.77 เท่า และ ภายหลังธุร กรรมการรั บ โอนกิ จการทัง้ หมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ จะมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนที่ 1.05 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ทุนดังกล่าวแสดงให้ วา่ บริ ษัทยังมีสถานะทางการเงินที่อยูใ่ นระดับที่สามารถก่อหนี ้
ผูกพันแทนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ (ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะเท่าเดิมหากบริ ษัท ก่อหนี ้
ในสัดส่วนที่เท่ากับหนี ้ผูกพันในหุ้นกู้แปลงสภาพ) ประกอบกับปั จจุบนั บริ ษัทไม่มี
หนี ้สินระยะยาวกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
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หัวข้ อ

รายละเอียด

หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนของ
ข้ อจากัดในการแปลงสภาพ
ในแต่ ละกรณี
แปลง
สภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้
แปลง
สภาพ
ไม่แปลง
สภาพ
ก่อนครบ

การชดใช้ ค่าเสียหายในกรณี
บริษัท ไม่ สามารถจัดให้ มี
หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ

พิจารณา
สัดส่วนรวม
ของหุ้นก่อน
และหลังการ
บังคับแปลง
สภาพ
ภายใต้
ข้ อจากัดใน

น้ อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้ อยละ
30 ของทุนจด

มากกว่าร้ อยละ
30ของทุนจด
ทะเบียนชาระ

มีสิทธิแปลงสภาพเป็น
หุ้นของบริษัท
ดาเนินการขายหุ้นกู้
แปลงสภาพต่อ
บุคคลภายนอกซึ่งไม่
ไถ่ถอนเมื่อครบกาหนด
อายุ

ไถ่ถอนเมื่อ
ครบกาหนด
อายุ

บริ ษัท จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ มาแสดงความจานง
ที่จะใช้ สิทธิ แปลงสภาพภายใต้ เงื่อนไขการแปลงสภาพที่กาหนดไว้ และบริ ษัทไม่
สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพดังกล่าวได้ เพียงพอ
โดยบริ ษัท จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในระยะเวลา 15 วัน
ท าการนับ จากวันแปลงสภาพที่ เกี่ ยวข้ อง โดยจะชดใช้ ค่าเสีย หายเป็ นจานวน
ค่าเสียหายซึง่ คานวณโดย
(1) ให้ นาราคาตลาด กล่าวคือ ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันสุดท้ ายในการ
ใช้ สิทธิ แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องลบด้ วยราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ
วัน สุดท้ ายในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว
(2) นาผลที่ได้ จากข้ อ (1) มาคูณด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มี
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้ มีการ
แสดงความเจตจานงแปลงสภาพภายใต้ เงื่อนไขการแปลงสภาพที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยค้ างชาระ (หากมี) ภายใต้ ห้ นุ กู้
แปลงสภาพที่บริ ษัทไม่สามารถจัดหาให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้ ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
ทังหมดได้
้
รับการไถ่ถอนแล้ ว
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เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการซือ้ และรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท เอสยูที โฮลดิ ้ง จากัด แทนการชาระด้ วยเงิ นสด
(Payment in Kind) คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 460,000,000 บาท และอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ในการดาเนินการต่าง ๆ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,514,720
188,541
0
0

หมายเหตุ

5.

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9418
0.0582
0.0000
0.0000

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นที่ เข้ าประชุมและมีสิท ธิ อ อกเสียงลงคะแนน โดยต้ อ งไม่มีผ้ ูถือหุ้นจานวน
รวมกันตัง้ แต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
คัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเพิ่มเติมจานวน 1 ท่าน ได้ แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา โดยเป็ น ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,514,720
188,541
0
0

หมายเหตุ

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9418
0.0582
0.0000

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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6.

มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยแก้ ไขและเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ากเดิ ม จ านวน
68 ข้ อ เป็ น 72 ข้ อ ดังนี ้
(1) แก้ ไข
ข้ อ 27 จากเดิม

“ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนาเที่ยวทุกชนิด”

เป็ น

“ประกอบกิจการประปา เพื่อการผลิตน ้าประปาและการจาหน่ายน ้าประปา”

ข้ อ 50 จากเดิม

“ประกอบกิ จ การรั บ จ านองทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ เป็ น ประกัน การขายสิน ค้ า เงิ น เชื่ อ
เกี่ยวกับวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ างต่าง ๆ”

เป็ น

“ประกอบกิ จ การรั บ จ านองทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ เป็ น ประกัน การขายสิน ค้ า เงิ น เชื่ อ
เกี่ ย วกั บ วัส ดุอุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ างต่ า ง ๆ โดยมิ ไ ด้ รั บ ฝากเงิ น หรื อ รั บ เงิ น จาก
ประชาชน และใช้ ประโยชน์จากเงินนัน”
้

(2) เพิ่มเติม
“...ข้ อ 69 ประกอบธุรกิจบริ การเป็ นที่ปรึ กษาในการบริ หารการจัดการ พัฒนาโครงการ จัดหาแหล่ง
เงินทุน จัดหาติดตัง้ ก่อสร้ าง ทดสอบ และปฏิบตั ิงาน ความร้ อน และ/หรื อน ้าเย็น แก่บคุ คล นิติบคุ คล
หน่ ว ยงานภาครั ฐ บาล รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและประเทศอื่ น ใด หรื อ ร่ ว มกั บ
บริ ษัทต่างประเทศ เพื่อให้ บริ การดังกล่าวทังหมดด้
้
วย
ข้ อ 70 ประกอบกิจการ ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้ เช่า และเช่าซื ้อ รวมถึงติดตัง้ และทดสอบระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ความร้ อน และ/หรื อน ้าเย็น จากแหล่งพลังงานทดแทนหรื อพลังงานทางเลือกใน
รูปแบบต่าง ๆ
ข้ อ 71 ประกอบธุรกิจบริ การด้ านเทคนิค วิชาการ งานสารวจ ศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์วิจยั ทดสอบ
วัสดุ และเครื่ องมือต่าง ๆ ด้ านวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุ ปผล ทารายงานผลและควบคุมการ
ดาเนินงานในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทางด้ านสถาปั ตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา
เช่น โยธา โครงสร้ าง ขนส่ง ชลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน ้า อุตสาหกรรม
เคมี ไฟฟ้า สารวจ เครื่ องกล เหมืองแร่ สุขาภิบาล สิง่ แวดล้ อม ตลอดจนด้ านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
รวมทังรั
้ บปรับปรุ งแก้ ไขโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อมีผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมทัง้
ในน ้า ใต้ ดิน บนดิน ในอากาศ เสียง และการควบคุมสิง่ ปฏิกลู เช่น การจัดและบาบัดน ้าเสีย การอพยพ
คนตังถิ
้ ่นฐาน มลภาวะของอากาศและเสียงให้ แก่เอกชน สุขาภิบาล หน่วยงานของรัฐบาล องค์การ
ระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด
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ข้ อ 72 จัดให้ ได้ มาซึง่ สัมปทาน ประทานบัตร นิมิตสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่ องหมายการค้ า สิทธิบตั ร
การคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดิษ ฐ์ ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่บริ ษัท ผลิตและพัฒนา และ
สิทธิใด ๆ บรรดาที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อเดียวกัน รวมทังการให้
้
เช่าหรื ออนุญาตหรื อให้ เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่ องสิทธิตา่ ง ๆ ดังกล่าว”
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,514,720
188,541
0
0

หมายเหตุ
7.

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9418
0.0582
0.0000

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

มีมติอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,514,983
188,278
0
0

หมายเหตุ

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9418
0.0582
0.0000
0.0000

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

8.

มีมติอนุมตั ิการมอบอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์
การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้ อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรร
หลักทรัพย์ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,514,983
188,278
0
0

หมายเหตุ
9.

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9418
0.0582
0.0000

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่มีจึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ
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