บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 056/0862
19 สิงหาคม 2562
เรื่ อง

เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2562 เรื่ อง การจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จากัด และการกาหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (แก้ ไข)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.

สารสนเทศของบริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) เรื่ อง การจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสยูที โกลบอล
จากัด

บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้ มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1.
มีม ติ ใ ห้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จารณาอนุมัติ ก ารจ าหน่า ยเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท เอสยูที โกลบอล จ ากัด
(“SUTG”) จานวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท หรื อคิ ดเป็ น ร้ อยละ 66 ของหุ้น ทัง้ หมดของ SUTG ให้ แ ก่
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา (“นายศุภฤกษ์ ”) นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา (รวมเรี ยกว่า “ผู้ซือ้ ”) รวมถึง
การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้นของ SUTG ข้ อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจาหน่ายเงินลงทุนใน SUTG
(“ธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุน”)
ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมัติการจาหน่ายเงิ นลงทุนใน SUTG ดังกล่าวของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ สอดคล้ องและ
เนื่องมาจากผลการพิจารณา ศึกษา ข้ อดี ข้ อเสีย ของข้ อเสนอที่นายศุภฤกษ์ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือมายังบริ ษัทฯ เพื่อเสนอซื ้อหุ้น
จานวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66 ของหุ้นทังหมดของ
้
SUTG (“หนังสือแจ้ งความ
จานง”)
ค่าตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนมีมลู ค่ารวมทัง้ สิ ้นเท่ากับ 307,030,552 บาท
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
(1)

หุ้น กู้ แปลงสภาพของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 1/2561 จ านวน 265,000,000 บาท หรื อ คิ ด เป็ น 265,000 หน่ว ย
(ราคา 1,000 บาทต่อ หนึ่ง หน่ว ยหุ้น กู้แปลงสภาพ) และดอกเบี ย้ ค้ า งจ่า ย ณ วันที่ 30 มิถุน ายน 2562
จานวน 7,030,552 บาท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
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โดยปั จจุบนั ผู้ซื ้อถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามจานวนดังต่อไปนี ้
ชื่อ

จานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (หน่ วย)
238,902
26,096
2

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์
นางสาวนิตยา ภูติวตั ร
(2)

เงินสดจานวน 35,000,000 บาท

บริ ษัทฯ คาดการณ์วา่ ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนนี ้เป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน ลงวันที่
31 สิ ง หาคม 2551 (และที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาด
รายการดังกล่าวด้ วยวิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนพบว่ามีมลู ค่าของรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้ อยละ 39.52 ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ซึง่ สอบทานแล้ วโดยผู้สอบ
บัญชี โดยมีมลู ค่าขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 จึงจัดเป็ นรายการการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่
เกิดขึ ้นในรอบหกเดือนที่ผา่ นมา
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ได้ แก่ จัดทารายงานและ
เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ทันที
โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น
ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน เข้ าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ลงวั น ที่
31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เ กี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากนายศุภฤกษ์ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
โดยมีมูลค่ารายการ 358.03 ล้ านบาท ซึ่งมากกว่าจานวน 20.00 ล้ านบาท (NTA ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก NTA ของ

2/6
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Tel :
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Fax :
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097
Registration No. 0107554000097

(662) 936-1661-2
(662) 936-1669

บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษั ท ฯ ติ ด ลบ) ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สอบทานแล้ ว โดยผู้ สอบบัญ ชี ส าหรั บ งวดหกเดื อ นสิ น้ สุด ณ วัน ที่
30 มิถนุ ายน 2562 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2)

ดาเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
สิบสี่วนั ก่อนวันประชุม เพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า
สามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

(3)

แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการให้ ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่ตา่ ง ๆ ภายใต้ ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในการนี ้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันอื่นใดกับ นายศุภฤกษ์ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของ
นายศุภฤกษ์ ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนการท าธุ ร กรรมการจ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ในส่ว นที่ เ ป็ นหุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริ ษั ท ฯ
ครัง้ ที่ 1/2561 นัน้ ณ วันที่มีการซื ้อขายหุ้นใน SUTG เสร็ จสมบูรณ์ บริ ษัทฯ จะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ซื ้อ ซึ่งเป็ นผลให้ หนี ้
ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี ้เกลือ่ นกลืนกันตามกฎหมาย โดยบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ไม่สามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไปอีกได้ และบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้อ งแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
เพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ และรายงานสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
ว่าหนี ้ตามตราสารได้ ระงับสิ ้นไปแล้ ว ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพสาหรับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 และกฏเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องของ
สานักงานก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ซึง่ เป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) เรื่ อง การจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการ
เข้ าท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เกี่ ย วกั บ การเข้ าท าธุ ร กรรมการจ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท เอสยู ที โกลบอล จ ากั ด
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นใน
SUTG ระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ซื ้อ (“สัญญาซือ้ ขายหุ้น ”) รวมถึงข้ อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกรรมดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
3/6
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Tel :
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Fax :
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097
Registration No. 0107554000097

(662) 936-1661-2
(662) 936-1669

บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

(1)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ องต่าง ๆ ที่จาเป็ น
และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ณ วันซื ้อขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรื อการกระทาใด ๆ เกิดขึ น้ หรื อถูกทาให้ เกิดขึ ้นหรื อมีเหตุอนั
ควรจะคาดได้ วา่ จะเกิดขึ ้น ซึง่ อาจขัดขวางการเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน

(3)

SUTG เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินกับบริ ษัทฯ ตามจานวนเงินกู้ยืมระยะสันคงค้
้ าง ณ วันซื ้อขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์

ในการนี ้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ม อบอ านาจให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หรื อจาเป็ นในการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงิ นลงทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซือ้ ขายหุ้น
ข้ อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการจาหน่ายเงิ นลงทุน ดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.
มีมติยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกาหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีข้อกาหนดบังคับแปลงสภาพและให้ สิทธิผ้ อู อก
หุ้ นกู้ แปลงสภาพในการไถ่ ถ อนได้ ก่ อ นครบก าหนด ซึ่ ง ออกตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 ของ
บริ ษัท ฯ เมื่ อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (“หุ้น กู้แปลงสภาพ”) เพื่อ เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่ง มีจ านวน
ไม่เกิน 10 (สิบ) ราย ในรอบระยะเวลา 4 (สี่) เดือนใด ๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ. 17/2561
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ทังนี
้ ้ การยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
(1)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน รวมทังอนุ
้ มตั ิเรื่ องต่าง ๆ ที่จาเป็ น
และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าว และ

(2)

บริ ษัทฯ และผู้ซื ้อได้ ทาการซื ้อขายหุ้นของ SUTG โดยเสร็ จสมบูรณ์ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้
สัญญาซื ้อขายหุ้น

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิมอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ ผู้รับมอบอานาจจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นในการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่ งรวมถึง
การเจรจา ลงนาม แก้ ไขเพิ่มเติมเอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูล คาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จาเป็ นและที่เกี่ยวข้ อง
กับการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ และ/หรื อ การกระทาอื่นใดต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย และยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
ให้ มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อดาเนินการตามที่ระบุไว้ เบื ้องต้ นให้ สาเร็ จลุลว่ ง
4/6
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Tel :
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Fax :
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097
Registration No. 0107554000097

(662) 936-1661-2
(662) 936-1669

บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

3.
มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 185,314,690
บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จานวน 1,382,392,049 บาท เป็ น ทุน จดทะเบีย นจ านวน 1,197,077,359 บาท โดยการตัด
หุ้ นสามัญ จ านวน 185,314,690 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1 บาท ออกเพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ก ารแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งจะไม่ได้ มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ซื ้อ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน
ซึง่ เป็ นผลให้ หนี ้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี ้เกลือ่ นกลืนกันตามกฎหมาย ซึง่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องแจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ รายงานสานักงาน ก.ล.ต. ว่าหนี ้ตามตราสารได้ ระงับสิ ้นไป
แล้ ว รวมถึงการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าวด้ วย
4.
มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไ ขหนัง สือ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน :

1,197,077,359 บาท

แบ่งออกเป็ น

:

1,197,077,359 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

:
:
:

1 บาท
1,197,077,359 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

:

-ไม่มี-

(หนึ่งพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้ อยห้ าสิบเก้ าบาท)
(หนึ่งพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(หนึ่งพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
-

5.
มี ม ติ อ นุ มั ติ ก าหนดวั น ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2562 ในวั น ที่ 23 กั น ยายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม ชัน้ 25 อาคารที พี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิ ภ าวดี รั ง สิ ต 19 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจตุจัก ร เขตจตุจัก ร
กรุ ง เทพมหานคร 10900และก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม (Record Date) ในวัน ที่ 30 สิง หาคม 2562
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสยูที โกลบอล จากัด ให้ แก่นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา
นายอินธิ เดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น ข้ อตกลง
สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอสยูที โกลบอล จากัด
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,382,392,049 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,197,077,359 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
จานวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติก ารแก้ ไขหนังสือบริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษัท ฯ ข้ อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ การลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ เนื่องจากเรื่ องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ หากวาระใดวาระ
หนึ่งไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ วก่อนหน้ า นี ้
เป็ นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน
วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6.
มีม ติ อ นุมัติ ใ ห้ มี ก ารมอบอานาจประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู้รั บมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ า ที่บ ริ ห าร
เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาและแก้ ไขกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 รวมถึง
การแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ได้ ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสมภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
-ลงนาม(นายศรัญ ญาณโสภนานันท์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
สารสนเทศของบริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
เรือ่ ง การจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริษทั เอสยูที โกลบอล จากัด
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติอนุ มตั กิ ารจาหน่ ายเงินลงทุน
ในบริษทั เอสยูที โกลบอล จากัด (“SUTG”) จานวน 132,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
66.00 ของหุ้นทัง้ หมดของ SUTG ให้แก่ น ายศุ ภ ฤกษ์ ณ สงขลา (“นายศุภฤกษ์ ”) นายอิน ธิเ ดชน์ พลอิน ทร์ และ
นางสาวนิตยา ณ สงขลา (รวมเรียกว่า “ผูซ้ ื้อ”) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ SUTG ข้อตกลง สัญญา และ
เอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจาหน่ายเงินลงทุนใน SUTG (“ธุรกรรมการจาหน่ ายเงิ นลงทุน”)
ค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จากการทาธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุนมีมูลค่า ขัน้ ต่ าเท่ากับ 307,030,552
บาท แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ (1) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 จานวน 265,000,000 บาท หรือคิด
เป็ น 265,000 หน่ วย (ราคา 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่ วยหุน้ กู้แปลงสภาพ) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) และดอกเบี้ยค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึง่ เป็ นจานวน 7,030,552 บาท และ (2) เงินสดจานวน 35,000,000 บาท
ธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุนนี้เป็ นรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์”) ซึง่
เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธกี ารคานวณขนาดรายการตามตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน พบว่ามี
มูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.52 ตามงบการเงินของบริษทั ฯ ซึง่ สอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชี สาหรับงวด
หกเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 จึง
จัดเป็ นรายการการได้มาหรือ จาหน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ป ระเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มกี ารจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในรอบหกเดือนทีผ่ ่านมา
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ จัดทา
รายงานและเปิ ด เผยสารสนเทศเกี่ย วกับ การเข้า ท ารายการของบริษัท ฯ ต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ ธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุน เข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2546 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากนายศุภฤกษ์ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ ง
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีมูลค่ารายการ 358.03 ล้านบาท ซึง่ มากกว่าจานวน 20.00 ล้านบาท (NTA ไม่
สามารถคานวณได้เนื่องจาก NTA ของบริษทั ฯ ติดลบ) ตามงบการเงินของบริษทั ฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่
เกีย่ วโยงกัน รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้

หน้าที่ 1

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการของบริษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2)

ดาเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสีย งไม่ ต่ า กว่ า สามในสี่ข องจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย

(3)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่
กาหนดในประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส
จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าทีต่ ่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงประสงค์ทจ่ี ะเปิ ดเผยรายละเอียดทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุนตาม
กฎเกณฑ์และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดของดังนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั ฯ จะเข้าทารายการจาหน่ ายเงินลงทุนใน SUTG ภายหลังจากได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2562
2.

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
ผูข้ าย: บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
ผูซ้ ื้อ: นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา

ลักษณะความสัมพันธ์:
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลาเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
และนางสาวนิ ต ยา ณ สงขลา เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ เนื่ องจากเป็ นภรรยาของ
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ซึง่ เป็ นเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา มีลกั ษณะความสัมพันธ์
หรือเข้าข่ายเป็ นการร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in concert)
3.
3.1

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
และขนาดของรายการ
ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2562 มีมติอนุ มตั กิ ารจาหน่ ายเงินลงทุน
ใน SUTG จานวน 132,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.00 ของหุน้ ทัง้ หมดของ SUTG
ให้แก่นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) รวมถึงการ
เข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ SUTG ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจาหน่ายเงินลงทุนใน SUTG
ค่ า ตอบแทนที่บ ริษั ท ฯ จะได้ ร ับ จากการท าธุ ร กรรมการจ าหน่ า ยเงิน ลงทุ น มีมู ล ค่ า รวมทัง้ สิ้น เท่ า กับ
307,030,552 บาท แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่

หน้าที่ 2

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
(1)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 จานวน 265,000,000 บาท หรือคิดเป็ น 265,000 หน่วย
(ราคา 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่ วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) และยอดดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ นจานวน 7,030,552 บาท

โดยปั จจุบนั ผูซ้ อ้ื ถือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามจานวนดังต่อไปนี้
ชื่อ

จานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (หน่ วย)

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์
นางสาวนิตยา ณ สงขลา

(2)

238,902
26,096
2

เงินสดจานวน 35,000,000 บาท

ทัง้ นี้ สาหรับค่าตอบแทนการทาธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุนในส่วนที่เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
ครัง้ ที่ 1/2561 นัน้ ณ วันทีม่ กี ารซือ้ ขายหุน้ ใน SUTG เสร็จสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะได้รบั หุน้ กูแ้ ปลงสภาพจากผูซ้ อ้ื ซึง่ เป็ น
ผลให้หนี้ตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูอ้ อกหุน้
กูแ้ ปลงสภาพจะไม่สามารถเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวต่อไปอีกได้ และบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งให้นายทะเบียน
หุน้ กู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ และรายงานสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ว่าหนี้ตามตราสารได้ระงับสิน้ ไปแล้ว ทัง้ นี้ เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสาหรับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของสานักงานก.ล.ต.
บริษทั ฯ คาดการณ์ว่า ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
3.2
3.2.1

การคานวณขนาดรายการ
การคานวณขนาดของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติอนุ มตั กิ ารจาหน่ ายเงินลงทุน
ใน SUTG จานวน 132,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.00 ของหุน้ ทัง้ หมดของ SUTG
ให้แก่นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา
ธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุนนี้เป็ นรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธกี ารคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิง่ ตอบ
แทน พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.52 ตามงบการเงินของบริษทั ฯ ซึง่ สอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชี
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดการคานวณตามตารางด้านล่างนี้
เกณฑ์การคิ ดคานวณ
1.) มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
2.) กาไรสุทธิ จากการ
ดาเนิ นงาน
3.) มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน
4.) มูลค่าหุ้นที่ บริ ษทั ออก
เพื่อชาระสิ นทรัพย์

การคานวณ
(NTA ของ SUTG x สัดส่วนการถือหุน้ ) x 100
NTA ของบริษทั ฯ1/
(กาไรสุทธิของ SUTG x สัดส่วนการถือหุน้ ) x 100
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ2/
มูลค่าทีจ่ ่ายหรือได้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
จานวนหลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ออกเพือ่ ชาระสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ
หน้าที่ 3

ขนาดของ
รายการ
(ร้อยละ)

แทนค่า

ไม่สามารถคิ ดคานวณได้
ไม่สามารถคิ ดคานวณได้
358,031,0523/x 100
905,941,268
N/A

39.52

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หมายเหตุ:
1/
มูลค่าสินทรัพย์ทมี ่ ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั ฯ ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2562 ติดลบ จึงไม่สามารถคานวณมูลค่าของธุรกรรมการจ่ายเงินลงทุนนี้ตาม
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทมี ่ ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ได้
2/
บริษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิในงวดการดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2562 จึงไม่สามารถคานวณมูลค่าของธุรกรรมการจ่ายเงิน
ลงทุนนี้ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานได้
3/
ค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ ทีจ่ ะได้รบั จากการทาธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุนในครัง้ นี้จานวน 307.03 ล้านบาท รวมกับเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ย และภาระคง
ค้างของ SUTG กับทางบริษทั ฯ จานวน 51.00 ล้านบาท

ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่มกี ารจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่เี กิดขึน้ ในรอบหกเดือนก่อนวันที่มกี ารตกลงเข้าทาธุรกรรม
การจาหน่ ายเงินลงทุนในครัง้ นี้ เป็ นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์ มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนเท่ากับร้อยละ
39.52 ซึง่ มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50.00 จึงจัดเป็ นรายการการได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ จัดทา
รายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการของบริษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ
อย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21
วันนับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2.2

การคานวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน เข้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนายศุภฤกษ์ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษทั ฯ โดยมี
มูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็ น 358.03 ล้านบาท ซึง่ มีรายละเอียดการคานวณดังนี้
รายละเอียด

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน
วงเงินกุย้ มื ที่ SUTG ได้รบั จากบริษทั ฯ
ดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื
ภาระคงค้าง - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น SUTG
รวม รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดกับ SUTG

307.03
13.531/
11.502/
25.97
358.03

หมายเหตุ:
1/
เงินของบริษทั ฯ ทีใ่ ห้ SUTG กูย้ มื ตามมติทปี ่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที ่ 9/2562 อนุมตั ใิ ห้ลงนามในสัญญาให้กยู้ มื จานวน 13.53 ล้านบาท
2/
คานวณจากดอกเบี้ยทีจ่ ะได้รบั ในสัญญากูย้ มื ร้อยละ 8.5 ต่อปี โดยระยะเวลาการชาระไม่เกิน 10 ปี

ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการขนาด
ใหญ่ ซึง่ มูลค่ารายการ 358,031,052 บาท โดยมีมูลค่ารายการมากกว่า 20,000,000 บาท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการของบริษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2)

ดาเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุ มผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสีย งไม่ ต่ า กว่ า สามในสี่ข องจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย

หน้าที่ 4

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
(3)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่
กาหนดในประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส
จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าทีต่ ่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ในการนี้ บริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอื่นใดกับ นายศุภฤกษ์ หรือผูท้ ่เี กีย่ วข้อง หรือญาติสนิท
ของนายศุภฤกษ์ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันทีม่ กี ารตกลงเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
4.
4.1

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ าย และธุรกิ จที่จะทาต่อไป
รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ าย

บริษัทฯ จะจาหน่ ายไปซึ่งเงินลงทุนใน SUTG กล่าวคือ หุ้นสามัญทัง้ หมดที่บริษัทฯ ถือใน SUTG จานวน
132,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.00 ของหุน้ ทัง้ หมดของ SUTG
4.2

ข้อมูลของ SUTG และรายละเอียดสาคัญของธุรกิ จ
(1) ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
ชือ่ บริษทั
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สานักงานแห่งใหญ่
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
วันจดทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

บริษทั เอสยูที โกลบอล จากัด
ประกอบธุรกิจรับให้บริการเชิงวิศวกรรม การรับเหมาก่อสร้าง การบารุงรักษา และ
การให้คาปรึกษา ด้านโครงการจัดการขยะ และ พลังงานทดแทนจากขยะ
128/200 อาคารพญาไท พลาซ่า ชัน้ ที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร
0305557004561
30 ตุลาคม 2557
20,000,100 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 200,001 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
20,000,100 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 200,001 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

(2) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ลาดับ
1.
2.
3.

ชื่อ-สกุล
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา
นายธนภัทร บัวลอย
นายศรัญ ญาณโสภนานันท์

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(3) รายชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ลาดับ
1.
2.
3.
รวม

ชื่อ-สกุล
บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
นายธนภัทร บัวลอย
นางสาวนิตยา ณ สงขลา

จานวนหุ้น
132,000
68,000
1
200,001

ร้อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด
66.00
34.00
0.00
100.00

(4) รายชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ธรุ กรรมการจาหน่ ายเงิ นลงทุนแล้วเสร็จ
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา

119,000
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ร้อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด
59.50

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ลาดับ
2.
3.
4.
รวม

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น

นายธนภัทร บัวลอย
นายอินธิเดชน์ พลอินทร์
นางสาวนิตยา ณ สงขลา

ร้อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด

68,000
12,999
2
200,001

34.00
6.50
0.00
100.00

(5) ข้อมูลสิ นทรัพย์
SUTG ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผู้รบั เหมาดาเนินการและ
บารุงรักษา และการให้คาปรึกษาโครงการจัดการ30ยะเชิงวิศวกรรม
(6) ข้อมูลทางการเงิ น
31 ธันวาคม 25611/
(ตรวจสอบแล้ว)

หน่ วย :บาท

30 มิ ถนุ ายน 25622/
(สอบทานแล้ว)

งบดุล
สิ นทรัพย์

135.58

95.03

หนี้ สิน

96.05

85.84

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย

39.53

9.19

8.38

31.78

3.74

(1.13)

กาไรขัน้ ต้น

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
(119.51)
(29.64)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
(120.30)
(30.34)
1/
หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินของ SUTG แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกาไรขาดทุนสาหรับปีส้นิ สุดวัน
เดียวกัน จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีม่ สี ว่ นได้เสียสาธารณะ (PAEs) ในวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
และได้รบั การตรวจสอบโดย อุมาพร วงศ์มาศา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที ่ 4810
2/
ข้อมูลทางการเงินของ SUTG แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2562 และงบกาไรขาดทุนสาหรับไตรมาสสิ้นสุดวันเดียวกัน
จัดทาขึน้ โดยยังไม่ได้มกี ารสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี แต่ได้มกี ารส่งข้อมูลให้กบั ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เพือ่ จัดทางบการเงินรวม

โครงสร้างการถือหุ้นของ SUTG ก่อนธุรกรรมการจาหน่ ายเงิ นลงทุน

หน้าที่ 6

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุน

4.3

ธุรกิ จที่บริษทั ฯ จะทาต่อไป

ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ จาหน่ายเงินลงทุนแล้ว บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะมุ่งเน้นธุรกิจหลักทีบ่ ริษทั ฯ มีประสบการณ์
และมีความเชีย่ วชาญ อันประกอบด้วย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โครงการผลิตน้าประปา และโครงการระบบบาบัด
น้าเสีย โดยในปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ทงั ้ ของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้ าเสีย โครงการรับเหมาก่อสร้างงานขยะ โครงการรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา โดยบริษทั ฯ จะ
ทราบผลการประมูลโครงการดังกล่าวภายในปี 2562 โดยหากบริษทั ฯ ชนะการประมูลโครงการดังกล่าว ผลดาเนินงาน
ของบริษัทฯ จะปรับตัวดีขน้ึ อีกครัง้ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้มกี ารขยายกลุ่มลูกค้าไปยังภาคเอกชนมากขึน้ จากเดิมที่
มุ่งเน้นแต่ลูกค้าภาครัฐเท่านัน้ ทาให้ในอดีต กระแสเงินสดของบริษทั เกิดปั ญหา หากโครงการดังกล่าวล่าช้า หรือการ
จัดสรรงบประมาณไม่เป็ นไปตามที่คาด โดยบริษัทฯ มุ่งหวังว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อ
กระจายความเสีย่ ง อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ ช่องทางในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้กบั บริษทั ฯ อีกด้วย
5.

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน

ค่ า ตอบแทนที่บ ริษั ท ฯ จะได้ ร ับ จากการท าธุ ร กรรมการจ าหน่ า ยเงิน ลงทุ น มีมู ล ค่ า รวมทัง้ สิ้น เท่ า กับ
307,030,552 บาท แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
(1)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 จานวน 265,000,000 บาท หรือคิดเป็ น 265,000 หน่วย
(ราคา 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ค้างจ่ายที่
บริษทั ฯ มีต่อผูซ้ อ้ื ณ วันทีจ่ าหน่ ายเงินลงทุนใน SUTG ออกไป ทัง้ นี้ ยอดดอกเบีย้ ค้างจ่าย ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562 เป็ นจานวน 7,030,552 บาท

(2)

เงินสดจานวน 35,000,000 บาท
หน้าที่ 7

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ ายไปและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน

6.

การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนจากการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ ายไปซึง่ หุน้ ของ SUTG นัน้ บริษทั ฯ พิจารณา
จากการเปรียบเทียบมูลค่ายุตธิ รรม (Fair Value) ของ SUTG ทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 66.00 ซึง่ บริษทั ฯ ร่วมพิจารณาประเมินกับที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท เอส 14 แอดไวซอรี่ จากัด โดยราคายุติธรรมของหุ้นของ SUTG ที่
สัดส่วนร้อยละ 66.00 ทีป่ ระเมินมีมลู ค่าเท่ากับ 250,050,000 บาท ทัง้ นี้ อ้างอิงวิธกี ารประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตามวิธคี ดิ
ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยการประมาณการอยู่ภายใต้สมมุตฐิ านซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
-

การเริม่ รับรูร้ ายได้พจิ ารณาจากโอกาสทีจ่ ะได้รบั คัดเลือกเข้าทาสัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง โดยรายได้ทน่ี ามาใช้
ในการคิดลดสามารถจาแนกได้ดงั นี้

ประเภทโครงการ

คู่สญ
ั ญา

มูลค่าโครงการ
ตามงบประมาณ
(ล้านบาท)

โอกาสที่คาดว่า
บริ ษทั จะได้รบั
คัดเลือก1/

ระยะเวลาที่ คาดว่า
จะเริ่ มรับรู้รายได้

(ร้อยละ)

โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิ ตเป็ นเชื้อเพลิ ง RDF (Refuse-Derived Fuel) และปุ๋ยอิ นทรียท์ ี่ปรากฎอยู่ในงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25622/


โครงการที่ SUTG ได้เข้าทาสัญญาก่อสร้าง
ระบบจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ นเชือ้ เพลิง RDF
และปุ๋ ยอินทรียจ์ านวน 1 โครงการ

 โครงการที่ SUTG คาดว่าจะได้เข้าทาสัญญา
ก่อสร้างระบบจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ น
เชือ้ เพลิง RDF และปุ๋ ยอินทรีย์ ในระยะเวลา
อันใกล้ แต่อาจมีโอกาสความคลาดเคลือ่ น
และ/หรือ ล่าช้าจานวน 8 โครงการ

1 อบต.

54.89

100.00

6 เทศบาล
2 อบต.

1,051.11

30.00

2563 - 2564
ภายใน 2 ปี

2564 - 2566
ภายใน 2 - 3 ปี

เงิ นอุดหนุนเฉพาะกิ จสาหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างการจัดการสิ่ งปฏิ กลู และมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น3/
 โครงการที่ SUTG คาดว่าจะได้เข้าทาสัญญา
ก่อสร้างระบบจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็ น
เชือ้ เพลิง RDF และปุ๋ ยอินทรีย์

4,000.00

30.00

2565 - 2567
ภายใน 2 - 3 ปี

หมายเหตุ: 1/ โดยการประเมินดังกล่าวเป็ นการประเมินจากมุมมองของผูบ้ ริหารของ บริษทั ฯ และ SUTG
2/
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที ่ 14 (4) สานักงบประมาณ
3/
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ครัง้ ที ่ 6/2560

การคิดคานวนการประเมินมูลค่าตามวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นัน้ ใช้ระยะเวลาคิด
คานวนทัง้ หมด 6 ปี
-

-

ความสามารถในการท าก าไรขัน้ ต้น เฉลี่ย ที่ร้อยละ 25.00 (เปรีย บเทีย บอัต ราท ากาไรขัน้ ต้น ของ SUTG
ในอดีตย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ซึง่ เฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 26.60) ตลอดอายุการทาประมาณการ
กระแสเงินสด
การประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายและต้นทุนการบริหารงานแบ่งส่วนของต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนคงทีแ่ ละ
ต้นทุนผันแปร โดยต้นทุนผันแปรจะเป็ นไปตามงานทีไ่ ด้รบั และต้นทุนทางตรงเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 1.30 ต่อปี

หน้าที่ 8

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
-

การคิดลดโดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ที่ร้อยละ 11.57 โดยใช้ Capital Asset Pricing Model หรือ (CAPM)
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนตลาดย้อนหลังทีร่ อ้ ยละ 11.17 และใช้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ท่ี
ร้อยละ 2.14

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาสมมติฐานดังกล่าวร่วมกับทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ และมีความเห็นว่าราคา
ดังกล่าวนัน้ เหมาะสม โดยคานวณมูลค่าของ SUTG ได้เท่ากับ 250.05 ล้านบาท ดังนัน้ การจาหน่ ายหุ้นสามัญของ
SUTG ที่ร้อยละ 66.00 จึงมีมูลค่าน้ อยกว่ามูลค่าสิง่ ตอบแทนจานวน 307.03 ล้านบาท ซึ่งวิธดี งั กล่าวเหมาะสมที่จะ
นามาใช้และสะท้อนถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ของโครงการต่าง ๆ ในอนาคตและสิทธิในบัญชีนวัตกรรมของ SUTG
ปัจจัยความเสี่ยงจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนใน SUTG
ก.

ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รบั ชาระหนี้ เงิ นกู้คืน (“รายการเงิ นกู้ยืม”)

บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถติดตามหนี้เงินกูย้ ืมทีไ่ ด้ให้ SUTG กูย้ มื ภายหลังจากทีจ่ าหน่ ายเงินลงทุน
ออกไปแล้ว ซึง่ มีมลู ค่า 13,527,637 บาท อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการเข้า
ทาสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยหาก SUTG ไม่ชาระหนี้ดงั กล่าวคืนตามข้อกาหนดใน
สัญญา ทางบริษัทฯ สามารถดาเนินคดีตามกฎหมายได้ ทัง้ นี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั ชาระหนี้คื นทัง้ หมด หรือได้รบั คืน
เพียงบางส่วน ผลกระทบดังกล่าวก็ไม่ได้ทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรือเกิดปั ญหา และไม่ได้กระทบผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ข.

ความเสี่ยงจากการรับงานผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจาหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตของบริษทั ฯ เนื่องจาก
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ยังคงมุ่งเม้นไปทีธ่ ุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โครงการผลิตน้ าประปา และโครงการบาบัดน้ า
เสีย ซึง่ ล้วนแต่เป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีประสบการณ์และมีความเชีย่ วชาญอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจจะยังมีขอ้ จากัดในการขยายธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการรับเหมาในส่วนก่อสร้างด้านการ
จัดการขยะทีไ่ ด้มาซึง่ ผลพลอยได้ประเภทเชือ้ เพลิง RDF และไม่สามารถรับงานโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะ
ของหน่ วยงานราชการทีจ่ ดั สรรไว้ให้กบั ผูป้ ระกอบการทีม่ บี ญ
ั ชีนวัตกรรมไทยเท่านัน้ เนื่องจากในปั จจุบนั SUTG เป็ น
ผูป้ ระกอบการทีข่ น้ึ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สาหรับระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็ นเชือ้ เพลิง (Refuse-Derived
Fuel: RDF) และปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel: RDF and
Organic Fertilizer Production) เพียงรายเดียว การจาหน่ ายเงินลงทุนใน SUTG จะทาให้บริษทั ฯสูญเสียโอกาสในการ
สร้างรายได้ในงานรับเหมาก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็ นเชือ้ เพลิง (Refuse-Derived
Fuel: RDF) และปุ๋ ยอินทรีย์
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ เห็นว่า ในปั จจุบนั โครงการของ SUTG ทีไ่ ด้เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะชนะการประมูล มีความ
เป็ นไปได้สงู ทีจ่ ะไม่ชนะการประมูล เนื่องจากโครงการบางส่วนมีผปู้ ระกอบการรายอื่นได้รบั ไปแล้ว และบางส่วนล่าช้า
ออกไปอย่างไม่มกี าหนด ซึง่ จะส่งผลให้ผลประกอบการของ SUTG ขาดทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต และกระทบต่อผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมาก โดยบริษัทฯ จึงได้มกี ารปรับกลยุทธ์และนโยบายการดาเนินธุรกิจใหม่ โดย
กลับมามุ่งเน้นที่ธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ โดยขยายกลุ่มลูกค้า และดาเนินการเชิงรุกกับโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โครงการผลิตน้าประปา โครงการบาบัดน้ าเสีย เพื่อเพิม่ กระแสเงินสดให้กบั บริษทั ฯ แทน
การขยายไปยังธุรกิจรับเหมาในส่วนก่อสร้างด้านการจัดการขยะ
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7.

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิ ดกับบริษทั จดทะเบียนจากผลของการรายการนัน้

ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการดาเนินงานของ SUTG
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามคาด เนื่องจาก SUTG ประสบภาวะขาดทุนตัง้ แต่ปี 2561 เรื่อยมาจนถึงปั จจุบนั และยังไม่มแี นวโน้มที่
จะปรับตัวดีขน้ึ ในอนาคต ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวส่งผลถึงผลการดาเนินงานโดยภาพรวมของบริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ มีผล
ขาดทุนมากขึ้นจากอดีต เป็ นอย่างมาก ทัง้ นี้ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีขอ้ จากัดในการยื่นคาขอให้ธนาคารออกหนังสือค้า
ประกัน (Letter of Guarantee) เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
อันเป็ นผลมาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ มีทผ่ี ลขาดทุนมากขึน้ อีกทัง้ หากผลการดาเนินงานของ SUTG ยัง
ขาดทุนต่อไปในอนาคต จะทาให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ติดลบ ซึง่ บริษทั ฯ จะมีความเสีย่ งจากการโดนถอดถอน
ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนัน้ การจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป จะเป็ นประโยชน์ต่อสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ ช่วยลดภาระ
หนี้สนิ จากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และส่งผลให้บริษทั ฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ตดิ ลบ และมีกระแสเงิน
สดทีเ่ พิม่ มากขึน้ ด้วย ซึง่ บริษทั ฯ จะนาเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อเข้าประมูลงานโครงการอื่นๆ เพิม่ เติม ซึง่ ในปั จจุบนั
บริษทั ฯ ได้มกี ารดาเนินการติดต่อ ประสานงานในโครงการใหม่ๆ เพิม่ เติมแล้ว เพื่อมุ่งหวังว่าจะทาให้ผลการดาเนินงาน
ของบริษัท ฯ ปรับตัวดีข้นึ อีก ครัง้ โดยรายละเอีย ดประมาณการผลกระทบทางการเงิน ณ สิ้น ปี 2562 เป็ นไปตาม
รายละเอียดด้านล่าง
หน่ วย: บาท

31 ธันวาคม
25591/
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม
25601/
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม
25611/
(ตรวจสอบแล้ว)

30 มิ ถนุ ายน
2562
(สอบทานแล้ว)

งบดุล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
27.39
172.76
38.15
19.89
รวมสิ นทรัพย์
468.38
564.76
1,049.57
905.94
รวมหนี้ สิน
397.86
358.80
799.66
811.61
ทุนจดทะเบียน
389.97
589.97
970.28
1,382.40
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
389.97
486.48
784.97
784.97
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
66.70
59.48
141.38
141.38
สิทธิในการแปลงสภาพหุน้ กู้
21.07
21.07
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
130.48
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย 9.62
9.62
9.62
9.62
ยังไม่ได้จดั สรร
(398.64)
(455.92)
(704.02)
(848.23)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
0.07
(1.12)
(1.23)
(2.13)
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
2.81
3.94
(1.88)
(12.35)
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
70.52
205.96
249.91
94.33
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
405.89
252.32
178.94
210.23
กาไรขันต้
้ น
(16.56)
7.66
(3.06)
(3.96)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(113.81)
(43.38)
(284.33)
(141.13)
และภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน )สุทธิ
(130.55)
(59.60)
(292.43)
(154.46)
1/
หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินรวมของบริษทั ฯ แสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน จัดทาขึน้ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีม่ สี ่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) และได้รบั การตรวจสอบโดย ซูซาน เอีย่ มวณิชชา ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที ่ 4306
หน้าที่ 10

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
8. ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
ผลกระทบทางบัญชี
การทีบ่ ริษทั ฯ ทาธุรกรรมจาหน่ายเงินลงทุนออกไป บริษทั ฯ จะต้องบันทึกกาไร หรือ ขาดทุนจากการจาหน่าย
เงินลงทุนดังกล่าวลงในงบกาไรขาดทุน ซึง่ จะถือเป็ นกาไรหรือค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ เป็ นประจา โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ฯ มีการบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้วธิ ที ุน ซึง่ ปรากฏตามงบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 308,000,000 บาท โดยมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว ได้มกี ารหักค่าเผื่อการด้อยค่าไว้
แล้ว ทัง้ นี้ การจาหน่ ายเงินลงทุนในครัง้ นี้ มีมลู ค่า 288,410,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนทีน่ ้อยกว่าเงินลงทุนทีบ่ นั ทึกในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะต้องบันทึกขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการจานวน 19,590,000 บาท ซึง่ ผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ ได้มีการบันทึก เงินลงทุ นดังกล่ าวตามมูลค่าทางบัญชี ซึ่งปรากฏตามงบ
การเงิน ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2562 เท่ า กับ 324,630,000 บาท ทัง้ นี้ การจ าหน่ า ยเงิน ลงทุ น ในครัง้ นี้ มีมู ล ค่ า
288,410,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนที่น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีบ่ นั ทึกในงบการเงินรวม ดังนัน้ บริษัทฯ
จะต้องบันทึกขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนรวมของบริษทั ฯ จานวน 36,220,000 บาท
โดยจะส่งผลต่อผลการดาเนินงาน และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในทันที
9.

แผนการใช้เงิ นที่ได้จากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์
บริษทั ฯ จะนาเงินสดทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายเงินลงทุนไปใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั ฯ

10.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ

ก.

บริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มตั ิการจาหน่ ายเงินลงทุนใน SUTG ให้แก่นายศุภ
ฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุ้น
ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจาหน่ายเงินลงทุนใน SUTG
ทัง้ นี้ วาระดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย

ข.

SUTG ต้องเข้าทาสัญญากู้ยืม เงินกับ บริษัทฯ ตามจ านวนเงิน กู้ยืม ระยะสัน้ คงค้าง ณ วันซื้อขายหุ้น เสร็จ
สมบูรณ์
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้พจิ ารณาและอนุ มตั ิรายการ
วงเงินกู้ยืมแก่ SUTG จานวน 17,500,000 บาท กาหนดให้มีดอกเบี้ย ที่บริษัทจ่ายสูงสุด + ร้อยละ 1 หรือ
ทีร่ อ้ ยละ 7.75 โดยมีระยะเวลากูย้ มื 90 วัน ซึง่ รายการดังกล่าวไม่ถอื เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ของบริษทั จด
ทะเบียนตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทัง้ นี้ ภายหลังจากธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน รายการเงินกูย้ มื ของ SUTG ดังกล่าว จะเข้าข่ายเป็ นการทา
รายการกับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของบริษัท จดทะเบีย นตามประกาศรายการที่เ กี่ย วโยงกัน เนื่ อ งจาก
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ฯ
จะถื อ หุ้ น ใน SUTG รวมกั น ทั ้ง สิ้ น ร้ อ ยละ 66.00 ทั ง้ นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ กรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อ วัน ที่ 15 สิง หาคม 2562 ได้มีม ติอ นุ ม ัติ ร ายการเงิน กู้ยืม ของ SUTG ดัง กล่ า ว โดยได้
พิจารณาแล้วว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีเงื่อนไขเป็ นธรรมและเป็ นไปตามราคาตลาด โดยเงินกู้
จานวนดังกล่าว กาหนดให้มีดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 และมีกาหนดระยะเวลาชาระคืนไม่เกิน 10 ปี พร้อมทัง้
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มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูม้ อี านาจใน
การดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือจาเป็ นสาหรับรายการเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ชาระคืนเงินกูจ้ านวนดังกล่าวคืนเนื่องจาก SUTG จะพ้นจากการเป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ หลังการทารายการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน SUTG
ค.

ผูซ้ อ้ื จะดาเนินการให้ SUTG ปลดภาระค้าประกันให้กบั บริษทั ฯ สาหรับวงเงินสินเชื่อ 71,3000,000 บาท ของ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2561

11.

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ เกี่ยวกับรายการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้พจิ ารณาแล้วว่า ธุรกรรม
การจาหน่ ายเงินลงทุนนัน้ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ เนื่องจากการ
จาหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวจะทาให้ผลประกอบการของบริษัท ฯ ปรับตัวดีขน้ึ อีกทัง้ บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการ
ดาเนินธุรกิจหลักทีบ่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญมากยิง่ ขึน้ และสามารถนาเงินทีไ่ ด้รบั จากธุรกรรมดังกล่าวไปใช้เป็ นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจทีค่ งอยู่หลังเข้าทารายการ รวมถึงเพื่อลดภาระหนี้สนิ จากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ และภาระจากผลประกอบการทีข่ าดทุนของ SUTG
เนื่องจาก ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รบั โอนกิจการจากบริษัท เอสยูทจี ี โฮลดิ้ง จากัด
(“SUTGH”) ซึง่ ได้แก่หนุ้ ทัง้ หมดใน SUTG ที่ SUTGH ถือจานวน 132,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิด
เป็ น ร้อ ยละ 66.00 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและเรีย กช าระแล้ว ทัง้ หมดของ SUTG โดยวิธีก ารโอนกิจ การทัง้ หมด
(“ธุรกรรมการโอนกิ จการทัง้ หมด”) โดยมูลค่าสิง่ ตอบแทนทัง้ สิน้ คิดเป็ น 460,000,000 บาท
หลังจากธุรกรรมการโอนกิจการทัง้ หมด บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนตัง้ แต่ปี 2561 เรื่อยมาจนถึงปั จจุบนั
และยังไม่มแี นวโน้ มที่จะปรับตัวดีขน้ึ ในอนาคต ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลถึงผลการดาเนินงานโดยภาพรวมของ
บริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนมากขึน้ จากอดีตเป็ นอย่างมาก ทัง้ นี้ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีขอ้ จากัดในการยื่นคาขอให้
ธนาคารออกหนังสือค้าประกัน (Letter of Guarantee) เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ๆ ทีเ่ ป็ น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ มีท่ผี ลขาดทุนมากขึ้น อีกทัง้ หากผลการ
ดาเนินงานของ SUTG ยังขาดทุนต่อไปในอนาคต จะทาให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ติดลบ ซึง่ บริษทั ฯ จะมีความ
เสีย่ งจากการโดนถอดถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ เห็นว่า ในปั จจุบนั โครงการของ SUTG ทีไ่ ด้เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะชนะการประมูล มีความเป็ นไปได้
สูงทีจ่ ะไม่ชนะการประมูล เนื่องจากโครงการบางส่วนมีผู้ประกอบการรายอื่นได้รบั ไปแล้ว และบางส่วนล่าช้าออกไป
อย่างไม่มกี าหนด ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของ SUTG ขาดทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต และกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมาก
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษทั ฯ ได้รบั ข้อเสนอทีน่ ายศุภฤกษ์ได้แจ้งเป็ นหนังสือมายังบริษทั ฯ เพื่อเสนอ
ซือ้ หุน้ จานวน 132,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 66 ของหุน้ ทัง้ หมดของ SUTG (“หนังสือ
แจ้ ง ความจ านง”) โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ (1) หุ้น กู้ แ ปลงสภาพของบริษั ท ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 จ านวน
265,000,000 บาท หรือคิดเป็ น 265,000 หน่วย (ราคา 1,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ) (“หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ”)
พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทฯ มีต่อผู้ซ้อื ณ วันที่จาหน่ ายเงินลงทุนใน SUTG ออกไป และ (2) เงินสดจานวน
35,000,000 บาท โดยสาเหตุทผ่ี ซู้ อ้ื ยื่นข้อเสนอแสดงความจานงในการซือ้ หุน้ เข้ามาให้แก่บริษทั นัน้ ผูซ้ อ้ื มีความตัง้ ใจที่
จะกลับไปบริหาร SUTG ต่อ หลังพบว่าโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็ นเชือ้ เพลิง (Refuse derive
fuel :RDF) และปุ๋ ยอินทรีย์ กับหน่ วยงานภาครัฐที่ SUTG มีขอ้ ได้เปรียบจากการใช้ประโยชน์ของบัญชีนวัตกรรมของ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
SUTG ในการรับข้อเสนองาน มีความล่าช้าออกไป จึงอาจส่งผลให้ผลการดาเนินงานของ SUTG ไม่ได้เป็ นไปตามที่
คาดไว้ และก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสถานะการเงินของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ให้บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด (“ทีป่ รึกษาฯ”) พิจารณาศึกษาความเหมาะสมของ
ข้อเสนอซือ้ และความเป็ นไปได้ของการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ดังกล่าวด้วย
วิธีคิด ลดกระแสเงิน สด (Discounted cash flow) ได้มู ล ค่ า 250.05 ล้า นบาท ซึ่ง ต่ า กว่ า ราคาที่ไ ด้ ร ับ ข้อ เสนอซื้อ
ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าราคาที่ได้รบั จากข้อเสนอซื้อมีความเหมาะสม อีกทัง้ การขายเงินลงทุนจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษทั ฯ
12.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ตามข้อ 11. ข้างต้น
-ไม่ม-ี

13.

ข้อมูลอื่นๆ
แนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของ SUTG

สืบเนื่องจาก ก่อนทีธ่ ุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน บริษทั ฯ ได้มขี อ้ ตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ
และ SUTG กับผูซ้ อ้ื และผูถ้ อื หุน้ ของ SUTG คือ นายธนภัทร บัวลอย ทีถ่ อื หุน้ ใน SUTG จานวน ร้อยละ 34.00 ซึง่
ได้มกี ารลงนามในข้อตกลงดังกล่าวภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดและจัดสรรหลักทรัพย์แล้วเสร็จ ตาม
รายละเอียดมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2561 โดยข้อตกลงการบริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ จะมีผลบังคับใช้ต่อผู้ซอ้ื ตลอดระยะเวลาที่ ผู้ซอ้ื
ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และจะมีผลบังคับใช้ต่อผูถ้ ือหุน้ ของ SUTG คือ
นายธนภัทร บัวลอย ตลอดระยะเวลาทีน่ ายธนภัทร บัวลอย ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ และ/หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของ SUTG ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หมายถึง การถือหุน้ ในสัดส่วนทีม่ ากกว่าร้อยละ 10.00 ขึน้ ไป
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ จาหน่ายเงินลงทุนออกไปแล้ว บริษทั ฯ จะทาการยกเลิกข้อตกลงบริหาร
จัดการธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะทาข้อตกลงไม่แข่งขันทางการค้า ของบริษทั ฯ และ SUTG กับผูซ้ ้อื และผูถ้ ือหุ้น
ของ SUTG คือ นายธนภัทร บัวลอย แทนสัญญาข้อตกลงบริหารจัดการธุรกิจเดิม โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
ก.

การไม่ประกอบธุรกิ จในลักษณะการแข่งขัน

ภายหลังธุรกรรมการจาหน่ ายเงินลงทุน นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ SUTG
รวมถึงบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน (Concert Party) และ นายธนภัทร บัวลอย ซึง่ ไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่เป็ นผู้
ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 34.00 ของ SUTG ตกลงกับบริษทั ฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทซ่ี ้าซ้อนและมีการ
แข่งขันระหว่างกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ และ ธุรกิจของ SUTG ทัง้ ในและต่างประเทศ อันอาจเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ
และ/หรือ SUTG ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการอื่น
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