บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 091/1060
9 ตุลาคม 2560
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริ ษทั เอสยูที ไฮโดร จากัด

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ สานักงานของบริ ษทั เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 แขวง
จตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการเข้าลงทุนในบริ ษทั เอสยูที ไฮโดร จากัด เนื่องจาก
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับร้ อยละ 0.14 ตาม
วิธีการคานวณตามเกณฑ์ มูลค่าสิ่ งตอบแทน ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยส าคัญ ที่ เข้า ข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการ
ได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) รายการดังกล่าวเป็ น รายการ
ประเภทที่ 3 โดยมีรายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งไม่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีดงั นี้
รายละเอียดบริษัทย่ อย
ชื่ อ
ทุนจดทะเบียน
สั ดส่ วนการลงทุน
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาการจัดตั้ง

บริ ษทั เอสยูที ไฮโดร จากัด
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
บริ ษทั ร้อยละ 40
บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จากัด ร้อยละ 60
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อประมูลงานและรับงานรับเหมาก่อสร้าง
ภายใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

สั ดส่ วนการร่ วมลงทุนและข้ อมูลผู้ร่วมทุน
1. บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่ วน ร้ อยละ 40
ประเภทธุรกิจ:
รับเหมาก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว: 389,968,760 บาท
มูลค่ าทีต่ ราไว้ :
1 บาท
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2. บริษทั เอสยูที โกลบอล จากัด ลงทุนในสั ดส่ วน ร้ อยละ 60
ประเภทธุรกิจ:
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

รับเหมาก่อสร้าง และ บริ การที่ปรึ กษาเชิงวิศวกร

ชื่ อ
นายธนภัทร บัวลอย
นายศรัลย์ ปานศรี พงษ์
นางสาว ทิพย์สุภินทร์ หิ นซุย

จานวนหุ้น
68,000
66,000
66,000

ร้ อยละ
34.0
33.0
33.0

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว: 20,000,000 บาท
มูลค่ าทีต่ ราไว้ :
100 บาท
สาเหตุที่บริ ษทั ได้เข้าร่ วมลงทุนกับ เอสยูที โกลบอล ในบริ ษทั ตั้งใหม่ครั้งนี้ เนื่องจาก เอสยูที เป็ นผูม้ ีความชานาญ
ด้านการรับเหมาก่อสร้าง และ เทคโนโลยีรับเหมาก่อสร้างที่เป็ นจุดเด่น ดังนั้นการจับมือกับ เอสยูที โกลบอล จะเพิ่ม
โอกาสของบริ ษทั ในการรับงานรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิบ สู งสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ
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