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27 สงิหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง VIP หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวิชยั ชัน้ 7 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย



2

เกณฑ์การขึน้เคร่ืองหมาย C “Caution” ของ SET

ฐานะการเงิน

ศาลลม้ละลาย

หน่วยงาน
ก ากบัสั่งการ

ก.ล.ต. สั่งการ

ความเห็นผูส้อบบญัชี

ลกัษะธุรกิจ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนช าระแลว้ −∥ ส่วนต ่ามูลค่าหุน้ ถา้มี ∥
≤ 50%• ฐานะการเงินลดลงอยา่งมีนยัส าคญั (พิจารณาจากงบ ไตรมาส/ปี) 

• ศาลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ หรือ รับค าฟ้องลม้ละลาย

• หน่วยงานก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ บริษทัประกนั มีค  าสั่งท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไปให ้บริษทั แกไ้ขฐานะการเงินหรือการ
ด าเนินงาน โดยระงบัการด าเนินการบางส่วน หรือไม่ใหข้ยายธุรกิจเป็นการชัว่คราว อนัส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั

• ส านกังาน ก.ล.ต. มีค  าสั่งใหบ้ริษทัแกไ้ขงบการเงิน หรือมีค าสั่งใหมี้การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)

• ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเน่ืองจากถูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบโดยบริษทั หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั
• แสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง

• บริษทัจดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั้น (Cash Company)
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ที่มาของการขึน้เคร่ืองหมาย “C” บนหลักทรัพย์ของบริษัท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนช าระแล้ว

หน่วย: ล้านบาท

อตัราสว่นของผู้ ถือหุ้นตอ่ทนุช าระแล้ว

49.42%

17.37%

41.52%

28.36%

อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนช าระแล้ว

ฐานะทางการเงินของบริษัท

=
167,339,208.23

589,968,760.00

= 28.36% ≤ 50%

ไตรมาส 2/2561

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนช าระแลว้ − ส่วนต ่ามูลค่าหุน้ ถา้มี
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2018

New 

HYDRO

Past

2017 – Increase Capital
• เพิ่มทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท
• ปรับฐานทนุเพ่ือรองรับแผนธุรกิจใหม่
• วางแนวทางการด าเนินธุรกิจ
• มองหาแนวทางการขยายตลาดธุรกิจ เช่น การลงทนุในกิจการท่ีน่าสนใจ

Acknowledgement 
• ผลการด าเนินงานขาดทนุในอดีต
• สดัสว่นผู้ ถือหุ้นต่อทนุลดลง
• หาแนวทางแก้ไขปัญหา
• ปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินธุรกิจ

2018 – Asset Acquisition 
• เพิ่มทนุจดทะเบียน 380 ล้านบาท

เพ่ือรองรับการรับโอนกิจการ
• ด าเนินการรับโอนกิจการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ณ วนัที่ 20 ก.ค. 61

2017

แนวทางการจัดการ
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เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั
• บรษิทัสามารถเขา้ท าธุรกรรมทีห่ลากหลายไดม้ากขึน้โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารจดัการขยะ

ธุรกรรมจะสง่ผลใหบ้รษิทัมโีอกาสทีส่ามารถกา้วขึน้เป็นผูร้บัเหมาชัน้น าได้ในอนาคต

สนับสนุนฐานะทางการเงินของบริษทั
• บรษิทัสามารถน าเอาผลการด าเนินงานของ SUTG มาสนบัสนุนบรษิทัได้

การใช้บคุลากรร่วมกนัและพนัธมิตรกบัเหล่านักวิจยั
• SUTG สามารถน าเอาวศิวกรทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นขยะเขา้มาชว่ยสนบัสนุน 

และ การรวมกบัพนัธมติรใหมจ่ะชว่ยผลกัดนัการวจิยัและพฒันาของบรษิทั

สร้างการให้บริการครบวงจร 
• ต่อยอดธุรกจิใหบ้รกิารเชงิวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มไดม้ากขึน้ และมฐีานลกูคา้ที่กวา้งขึน้

และขยายสว่นแบง่การตลาด
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงนิของบริษัท SUTG (ตรวจสอบแล้ว)

ประโยชน์จากการรับโอนกจิการ

• บุคลากรและทมีงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• ผลงานในอดีต

• คณะนักวิจัยที่เช่ียวชาญด้านการจัดการขยะ
• ตลาดที่มีขนาดใหญ่
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การด าเนินธรุกิจ

• โรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชัน่ ขนาด 1 เมกะวตัต์

ระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคช่ัน

• ระบบแปรรูปขยะพลาสติก
เป็นน า้มัน ขนาด 5,000 ลิตร
ตอ่วนั 
•โ ร ง กลั่ น น า้ มั นพล าสติ ก
ขนาด 20,000 ลิตร

ระบบผลิตน า้มันจากเชือ้เพลิงขยะ

ระบบแก๊สซิฟิเคช่ัน

• Biomass Gasification Power Plant Biomass
Gasification Power Plant ขนาด100 กิโลวตัต์

ผลงานที่ผ่านมา

ธุรกจิด้านพลังงาน

•ตดิตัง้ระบบจดัการขยะชมุชนและ
ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ SUT-MBT 12 จงัหวดั
•ตดิตัง้ระบบ SUT-MBT ขนาด 25 ตนั
ตอ่วนั จ านวน 4 โรง

ธุรกจิด้านสิ่งแวดล้อม

รับบริหารจัดการเดนิ
ระบบและบ ารุงรักษา

ลงทนุในโครงการ
• Build Own and Operate
• Build Operate and Transfer

• ระบบจดัการขยะชมุชน
• ระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่ ระบบแก๊สซิฟิเคชัน่
• ระบบผลิตน า้มนัจากเชือ้เพลิงขยะ

• ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์
• ระบบผลิตเชือ้เพลิงและพลงังานจากชีวมวล
• ระบบบริหารจดัการพลงังาน

ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

รับเหมาก่อสร้าง
ในลักษณะ EPC

การขยายศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มการด าเนินธุรกจิ
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Water – Waste Treatment Technology

 ระบบบ าบัดน า้เสีย ระบบผลิตน า้ทะเลเป็นน า้จืด

 ระบบผลิตน า้บริสุทธ์ิ

 ระบบรีไซเคิล

Energy – Environment – Social Technology

 ระบบพลาสมาแก๊สซฟิิเคช่ัน

 ระบบผลิตน า้มันจากเชือ้เพลิงขยะ

 โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 ระบบจัดการขยะชุมชน ระบบผลิตน า้ประปา

แนวทางการร่วมด าเนินธุรกจิ


