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เรื่อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 7/2561 เพื่อยกเลิก การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง

สารสนเทศของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) เลขที่ 024/0461 เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เรื่ อง การกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 การได้ มาซึ่งสินทรัพย์
และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรร
หลักทรัพย์ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ลงวันที่ 4 เมษายน 2561

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2561 ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารขอผ่ อ นผัน การท าค าเสนอซื อ้
หลักทรั พย์ ทงั ้ หมดของกิ จการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากการที่ เพื่อตอบแทนการรั บโอนกิ จการ
ทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บริ ษัท เอสยูที โฮลดิ ้ง จากัด (“SUTGH”) โดย
SUTGH จะถือหุ้นจานวน 195,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.84 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน) และ
SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ จานวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 19.10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ รวมเป็ นร้ อยละ 39.20 ของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ (ภายหลัง
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน) ซึง่ หาก
มีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะส่งผลให้ SUTGH ต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรั พย์ทงหมดของ
ั้
บริ ษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม )
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) นัน้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SUTGH จะมีสิทธิใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลา 2 ปี ของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ วเท่านัน้ จึงส่งผลให้ SUTGH จะมิได้ มีการได้ ห้ นุ รองรับของหุ้นกู้แปลง
สภาพมาภายในหกเดือนนับจากการได้ รับผ่อนผันในกรณีที่ได้ รับการผ่อนผัน ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 จึงได้ มีมติอนุมตั ิยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ในเรื่ องการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการโดยอาศัยมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Whitewash) และมีมติให้ ไม่นาเรื่ องดังกล่าวเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ ้นในวันที่
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10 พฤษภาคม 2561 พิจารณาอนุมตั ิด้วย ทังนี
้ ้ เนื่องด้ วยธุรกรรมไม่เข้ าข่ายในการทาคาเสนอซื ้อทังหมด
้
(Mandatory
Tender Offer) ณ วันที่บริ ษัทมีการออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายสลิบ สูงสว่าง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ
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