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เลขที่ 031/0461
12 เมษายน 2561
เรื่อง

แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2561 เรื่ อ ง การก าหนดวัน ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2561 การได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรม
การรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) (เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้ าย
1.

2.
3.
4.
5.

สารสนเทศของ บริ ษั ท ไฮโดรเท็ ค จ ากั ด (มหาชน) เรื่ อ ง การได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ แ ละ
การเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน เกี่ ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมการรั บโอนกิจการทัง้ หมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค
จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
สรุ ป สาระส าคั ญ ของข้ อก าหนดและเงื่ อ นไขของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ที่ อ อกใหม่ แ ละให้
สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
ประวัติและประสบการณ์การทางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ

บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้
ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 14 อาคาร ทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดี
รังสิต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ได้ มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1) มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดตามแผนการโอนกิ
้
จการ
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ กับ บริ ษัทจากัดที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ ชื่อ บริ ษัท เอสยูที โฮลดิ ้ง จากัด (“SUTGH”) ซึง่ คาดว่าจะ
จัดตังแล้
้ วเสร็ จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยจะมีผ้ ถู ือหุ้น จานวน 3 ราย ได้ แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นาย
อินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวตั ร ซึ่งเป็ นบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (Concert Party) (“ผู้ถือหุ้น
ของ SUTGH”) ซึง่ จะถือหุ้นใน SUTGH จานวน 132,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของจานวนหุ้น
ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของ
้
SUTGH โดย ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะถือหุ้น ใน บริ ษัท เอสยูที โก
ลบอล จากัด (“SUTG”) จานวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 66.00
ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทัง้ หมดของ SUTG ที่ประกอบธุรกิ จ ให้ บริ การรั บเหมาก่อสร้ าง การ
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ให้ บริ การในลักษณะของผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุ งรักษา และ การให้ คาปรึ กษาโครงการจัด การขยะเชิง
วิศวกรรม (“แผนการโอนกิจการทัง้ หมด”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SUTGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินและหนี ้สินทังปวงของ
้
SUTGH
รวมถึ ง แต่ไม่จ ากัดเพี ยงสิท ธิ หน้ า ที่ ภาระข้ อ ผูก พัน ต่า ง ๆ และความรั บ ผิ ด ใด ๆ ที่ SUTGH มี ห รื อ พึง มี ณ
วันรับโอนกิจการ ซึ่งได้ แก่ห้ นุ ทังหมดใน
้
SUTG ที่ SUTGH ณ วันโอนกิจการ จะถือจานวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย SUTGH หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 66.00 ของจานวนหุ้น
ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของ
้
SUTG (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด”)
เนื่องจาก SUTGH เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่จะไม่มีหนี ้สิน
ใดๆ และมีเพียงเงินลงทุนใน SUTG ที่สดั ส่วนร้ อยละ 66.00 ณ วันโอนกิจการ ดังนันมู
้ ลค่ายุติธรรมของ SUTGH
นันสามารถประเมิ
้
นได้ จากมูลค่ายุติธรรมของ SUTG ที่สดั ส่วนร้ อยละ 66.00 โดยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value)
ของ SUTGH ซึ่งประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ แก่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) มี
มูลค่าเท่ากับ 460,000,000 บาท
อนึ่ง เมื่อเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SUTGH และบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควร
กาหนดให้ บริ ษัทฯ เข้ าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดโดย
้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคา
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่า 195,000,000 บาท ให้ แก่ SUTGH (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) และ
(2) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (“หุ้น
กู้แปลงสภาพ”) คิดเป็ นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้ แก่ SUTGH (รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญ ของ บริ ษั ท ไฮโดรเท็ ค จ ากั ด (มหาชน) ให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด
(เอกสารแนบท้ าย 4) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ”)
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SUTGH แทนการชาระด้ วยเงินสด (Payment in Kind)
คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ ้น 460,000,000 บาท (ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นและธุ รกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ ”) (ธุรกรรม การรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดและธุ ร กรรมการจัด สรร
หลักทรัพย์ รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ ”)
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
ระหว่างบริ ษัทฯ และ SUTGH (“สัญญาโอนกิจการทัง้ หมด”) รวมถึง
ข้ อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยในเบื ้องต้ นคาดว่า
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ธุรกรรมการรั บโอนกิ จการทัง้ หมดและจัดสรรหลัก ทรั พย์ จ ะสามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ ภายในวัน ที่ 30
พฤษภาคม 2561 หรื อวันอื่นใดที่บริ ษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุป
ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทฯ ได้ รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของ SUTG และไม่พบผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดอย่
้
างมีนยั สาคัญ และ ณ วันโอนกิจการ ไม่มีเหตุการณ์หรื อ
การกระทาใด ๆ เกิ ดขึน้ หรื อถูกทาให้ เกิ ดขึน้ หรื อมีเ หตุอันควรจะคาดได้ ว่าจะเกิ ดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ SUTG
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ มี มติอนุมตั ิธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ รวมทัง้
อนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อเกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ ใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ จานวน 1 ราย และการเปลีย่ นแปลง
ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทฯ จากกรรมการผู้มีอานาจลงนามบริ ษัทฯ 2
ท่ า น คื อ นาย สุร เชษฐ์ ชัย ปั ท มานนท์ นายสลิ บ สูง สว่ า ง กรรมการสองท่า นลงนามร่ ว มกัน พร้ อมทัง้
ประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ เป็ น 3 ท่าน นาย สุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง และ นายศุภฤกษ์
ณ สงขลา ตามที่ได้ รับเสนอชื่อจาก SUTGH ซึง่ กรรมการสองในสามท่านลงนามร่วมกันพร้ อมทังประทั
้
บตรา
สาคัญของบริ ษัทฯ
(5) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) อนุมตั ิการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
(6) ส านัก งาน ก.ล.ต. อนุ มัติ ก ารออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement)
(7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SUTGH มีมติอนุมตั ิการโอนกิจการทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทฯ รวมถึงการเข้ าทาสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
รวมถึงข้ อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรื อวันอื่นใดที่บริ ษัทฯ และ
SUTGH ตกลงร่วมกัน
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(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมวิ สามัญผู้ถือ หุ้นของ SUTGH มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
กรรมการและอ านาจกรรมการผู้ มี อ านาจของ SUTG ตามที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จากบริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการบริ ษัทของ SUTG จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการที่เสนอชื่อจากบริ ษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมดของ
้
SUTG รวมทังอ
้ านาจการลงนามผูกพัน SUTG จะต้ องเป็ นการลงนามร่วมกัน
กับกรรมการที่เสนอชื่อจากบริ ษัทฯ ด้ วย
(9) ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ของ SUTGH มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเลิก กิ จ การ
ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ การดาเนินการเลิกกิจการและการชาระบัญชีเสร็ จสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมีมติ ให้ การมอบอานาจคณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คนใดคนหนึง่
หรื อผู้รับมอบอานาจจาก คณะกรรมการบริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจ
ในลงนามในสัญญารับโอนกิจการทังหมด
้
และ เป็ นผู้แทนคณะกรรมการบริ ษัทในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใน
สัญญาดังกล่าวเพิ่มเติมหากเล็งเห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทแล้ วผู้ถือหุ้น แล้ วแต่สมควร
ลาดับขัน้ ตอนการดาเนินการของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดและจัดสรรหลักทรัพย์
ลาดับ

ขันตอนการด
้
าเนินการ

วัน เดือน ปี

1

จัดตัง้ SUTGH

คาดว่าภายใน 30 เมษายน 2561

2

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

10 พฤษภาคม 2561

3

ขออนุมตั ิ สานักงานฯ ก.ล.ต. ในการจัดสรรหุ้น และ หุ้นกู้
แปลงสภาพแก่บคุ คลในวงจากัด

11 พฤษภาคม 2561

4

ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานฯ ก.ล.ต. การจัดสรรหุ้น และ หุ้น
กู้แปลงสภาพแก่บคุ คลในวงจากัด

คาดว่า 5 วันภายหลังการยื่นคาขออนุมตั ิ

5

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์

คาดว่าภายใน 30 พฤษภาคม 2561

6

บริษัท SUTGH มีมติเลิกกิจการ

7

SUTGH ชาระบัญชี และ เลิกบริษัท

คาดว่าภายใน 31 ธันวาคม 2561
ภายหลังการมีมติเลิกกิจการภายใน 2 – 3 เดือน

หมายเหตุ: ทังนี
้ ้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด SUTGHจะต้ องถูก
ห้ ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดภายในระยะเวลา
้
1 ปี
ภายหลังจากเงื่อนไขในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์
สาเร็ จ รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและ
้
4
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จัดสรรหลักทรัพย์ และ สานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) บริ ษัทฯ
จะรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SUTGH และชาระค่าตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
โดยการจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่มทุน ของบริ ษัท ฯ และการออกและเสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพของบริ ษัทฯ ให้ แ ก่ SUTGH โดยใน
เบื ้องต้ นคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ จะแล้ วเสร็ จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม
2561 หรื อวันอื่นใดที่บริ ษัทฯ และ SUTGH ตกลงร่วมกัน
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทังหมด
้
SUTGH จะต้ องจด
ทะเบียนเลิกบริ ษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทังหมดของ
้
SUTGH โดยวันสิ ้นสุดรอบ
บัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยเหตุนี ้ ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริ ษัท ผู้ชาระบัญชี
ของ SUTGH จึงต้ องโอนทรัพย์สินทังหมดที
้
่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ SUTGH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ ตามธุรกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อเป็ นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรั บ โอน
กิจการทังหมด
้
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นของ SUTGH ถืออยู่เพื่อให้ การ
ชาระบัญชีเสร็ จสิ ้น
ในการนี ้ รายละเอียดการโอนหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ คืนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ SUTGH ใน
ขันตอนการช
้
าระบัญชีของ SUTGH มีดงั นี ้
(1)
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวน 175,797,000 หุ้น โดยคิดเป็ นร้ อยละ
22.40 ของบริ ษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ และจะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ
จานวน 238,902 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การใช้ สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไข
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ
(2)
นายอินธิ เดชน์ พลอินทร์ จะได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวน 19,203,000 หุ้น โดยคิดเป็ นร้ อยละ
2.45 ของบริ ษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ และจะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ
จานวน 26,096 หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทนันขึ
้ ้นอยู่กบั การใช้ สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไข
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ
(3)
นางสาวนิตยา ภูติวตั ร จะได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวน 1,000 หุ้น โดยคิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของ
บริ ษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ และจะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ จานวน 2
หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทนันขึ
้ ้นอยู่กับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง
สภาพ
อนึ่ง การเข้ าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดดั
้
งกล่าวถือเป็ นรายการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมา
เป็ น ของบริ ษั ท ฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ ได้ มี
5
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การแก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนกิจการ
ทังหมด
้
โดยจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ การรับโอนกิจการทังหมดมี
้
ลกั ษณะเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้ วยวิธีการคานวณขนาด
รายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนตามงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ตรวจสอบแล้ วนัน้ เป็ นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 81.5 เข้ าข่ายเป็ น
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (มูลค่าเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ
100) ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ซึ่งกาหนดให้
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้อง
(1) จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัท ฯ ต่อตลาดหลกทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
(2) แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการให้ ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้ อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้
บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ นที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
และรายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
(3) จัดให้ มี การประชุ มผู้ถื อหุ้นของบริ ษั ท ฯ เพื่ ออนุมัติ การตกลงเข้ าท ารายการดังกล่าว โดยจัด ส่ง หนัง สื อ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย โดยต้ องระบุชื่อและจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือนัดประชุมด้ วย
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นอกจากนี ้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”) เนื่องจากภายหลังการเข้ าทาธุรกรรมกรรมการจัดสรรหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพกับ
SUTGH และการดาเนินการตามแผนการโอนกิจการทังหมด
้
SUTGH จะถือหุ้นร้ อยละ 24.84 ของหุ้นที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จานวน 265,000 หน่วย ซึง่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 19.10 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ บน
สมมุติฐานว่ามีการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ จานวน 1 ท่าน จากกรรมการทังหมดจ
้
านวน 7 ท่าน และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
จานวน 1 ท่าน เพื่อดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ SUTGH จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ โดย
ขนาดรายการนี ้มีมลู ค่ารายการสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 233.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ
ซึง่ สูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามงบการเงิน
รวมของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และดาเนินการต่าง ๆ รวมถึง
(1) การดาเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้ นล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่า
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(2) แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการให้ ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ แต่ ง ตั ง้ บริ ษั ท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จ ากั ด เป็ น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่ตา่ ง ๆ ภายใต้ ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงเดียวกัน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้
ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดของรายการได้ มาซึ่ งสินทรั พย์ และรายการที่ เกี่ ยวโยงกันปรากฏตามสารสนเทศของ บริ ษั ท
ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้ าทา
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหุ้นหลักทรัพย์ (เอกสารแนบท้ าย 1)
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ทังนี
้ ้ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจทางด้ านการรับก่อสร้ าง รับบริ หารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม ซึง่
การให้ บริ การเกี่ยวกับระบบน ้าถือเป็ นรายได้ หลักของธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ เป็ นหนึ่งในผู้นาสาหรับการให้ บริ การแก่
ลูกค้ าขนาดใหญ่ และสามารถให้ บริ การกับลูกค้ าได้ ตงแต่
ั ้ งานที่มีความซับซ้ อนน้ อยซึ่งมีการแข่งขันสูงไปจนถึง
งานที่ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแข่งขันไม่สงู
มาก อาทิ ระบบผลิตน ้าสาหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล ระบบบาบัดน ้าเสีย และ
ระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ และด้ วยประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมามากกว่า 30 ปี ทาให้
บริ ษัทฯ มีความเข้ าใจถึงลักษณะหรื อรู ปแบบบริ การที่ลูกค้ าต้ องการ โดยบริ ษัทฯ มีรูปแบบการให้ บริ การที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ได้ แก่
1)
การรับเหมาก่อสร้ าง (ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ าง ติดตังเครื
้ ่ องจักร และการทดลองเดินระบบ
อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อครบวงจร)
2)
การรับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุงรักษา
3)
การลงทุนโครงการผลิตน ้าและบาบัดน ้าเสีย
โดยรูปแบบในการดาเนินธุรกิจนี ้สามารถแบ่งเป็ น 4 ผลิตภัณฑ์ คือ
1)
ระบบผลิตนา้ (Water Treatment Plant) ได้ แก่ การผลิตนา้ ประปา การผลิตนา้ จื ดจากน ้า
ทะเล และ
การผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์หรื อน ้าปราศจากแร่ธาตุสาหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
2)
ระบบบาบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมา
ใช้ ใหม่หรื อระบบรี ไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)
3)
ระบบกาจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) ได้ แก่ การฝั่งกลบตามหลักสุขาภิบาล และ
การฝั่งกลบอย่างปลอดภัย
4)
การแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) ได้ แก่ การบาบัดน ้าเสีย
หรื อ ของเสี ย ที่ มี อ ยู่ต ามโรงงานอุต สาหกรรมต่ า ง ๆ อุต สาหกรรมการเกษตร และ ชุ ม ชนเข้ า สู่
กระบวนการบาบัดด้ วยวิธีทางชีวภาพ
โดยกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ มีทงหน่
ั ้ วยงานราชการ ได้ แก่ หน่วยงานราชการที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการน ้า ได้ แก่
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลตาบล และเทศบาลอาเภอในจังหวัดต่างๆ
ทัว่ ประเทศ และหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น และ
หน่วยงานเอกชนที่ประกอบธุรกิจต่างๆ อาทิ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจพลัง งาน โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก และธุรกิจ
ผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
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2) มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 589,968,760 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 970,283,450
บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 380,314,690 หุ้น มูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท เพื่ อ จัด สรร
ดังต่อไปนี ้
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรใน
คราวเดี ย วให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) ในราคาหุ้ นละ 1 บาท คิ ด เป็ นมู ล ค่ า
195,000,000 บาท และ
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมลู ค่าการเสนอขายจานวน 265,000,000 บาท ทีเ่ สนอขายในคราวเดียว
ให้ แ ก่ บุค คลในวงจากัด (Private Placement) (รายละเอี ยดของหุ้นกู้แ ปลงสภาพปรากฏตามสรุ ป
สาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
สามัญของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (เอกสารแนบท้ าย 4)
เพื่อใช้ ชาระเป็ นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่ SUTGH ซึ่งผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้ 3 ราย
นัน้ เป็ นบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (Concert Party) โดย ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะนาหุ้นทังหมดใน
้
SUTG
ที่ SUTGH จะถือจานวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 66.00 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของ
้
SUTG มาชาระเป็ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริ ษัทฯ ที่ SUTGH ได้ รับจัดสรร แทนการชาระด้ วยเงินสด (Payment in Kind)
3) มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 970,283,450 (เก้ าร้ อยเจ็ดสิบล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันสีร่ ้ อยห้ าสิบ) บาท
แบ่งออกเป็ น 970,283,450 (เก้ าร้ อยเจ็ดสิบล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันสีร่ ้ อยห้ าสิบ) หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 (หนึง่ ) บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ 970,283,450 (เก้ าร้ อยเจ็ดสิบล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันสีร่ ้ อยสีส่ บิ ห้ า) หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น”
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4) มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด ตามการอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนในข้ อ 2) ข้ างต้ น ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
(1) จัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุน จานวน 195,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท ในราคาหุ้น ละ 1 บาท
คิดเป็ นมูลค่า 195,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ซึ่งเป็ นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติกาหนดราคาเสนอขายชัดเจน
และ
(2) จัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน จานวน 185,314,690 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมลู ค่าการเสนอขาย จานวน 265,000,000 บาท ที่ราคา 1,000 บาทต่อ
หน่วย ที่เสนอขายในคราวเดียวให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นการเสนอขายแบบที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติกาหนดราคาแปลงสภาพชัดเจน เท่ากับ 1.43 บาท
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้ แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ SUTGH ซึ่งได้ แก่ หุ้นทัง้ หมดใน SUTG ที่
SUTGH ณ วันโอนกิจการ จะถือจานวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
66.00 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของ
้
SUTG แทนการชาระด้ วยเงินสด (Payment in Kind)
ตามแผนการโอนกิจการทังหมด
้
ทัง้ นีท้ ่ ีมาของการได้ มาซึ่งหุ้นของ SUTG ร้ อยละ 66 ดังกล่ าวและมูลค่ าที่จ่ายไปของบริ ษัทฯ สามารถ
สรุ ปได้ ดังนี ้
มูลค่ ากิจการ SUTG
(ล้ านบาท)

คิดลดกระแสเงินสด

อัตราราคาปิ ดต่ อกาไรสุทธิ

700
1,118
ซึ่งวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งคานวณมูลค่าของ SUTG ได้ เท่ากับ 700,000,000 บาท
ดังนัน้ สัดส่วนการถื อหุ้นของ SUTGH ใน SUTG ที่ร้อยละ 66.00 จึงเทียบเท่ากับมูลค่าสิ่งตอบแทนจานวน
460,000,000 บาท ซึ่งบริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนดังกล่าวให้ กับ SUTGH เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ
ซึง่ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 460,000,000 บาท
มูลค่ ากิจการ
บริษัทฯ
(ต่ อหุ้น)

มูลค่ าตามบัญชี

มูลค่ าตามบัญชี
ปรั บปรุ ง

อัตราราคาปิ ดต่ อส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

คิดลดกระแสเงินสด

0.33
0.47
0.75
0.77
ทังนี
้ ้ราคานี ้วิธีการประเมินมูลค่าข้ างต้ น เป็ นวิธีที่เหมาสม โดยมูลค่ายุตืธรรมของหุ้นอยู่ในช่วง 0.33-0.77 บาท
ต่อหุ้น แต่การเสนอขายจะเสนอขายที่ 1 บาทเนื่องจากพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทภายหลังการเกิด
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ธุรกรรม จึงคิดมูลค่าที่จ่ายด้ วยหุ้นสามัญ รวมทังสิ
้ ้น 195,000,000 บาท จากจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 195,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
มูลค่ าหุ้นกู้แปลงสภาพ
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

ราคา Premium ที่ 10%
จานวนหน่วย: 265,000 หน่วย
อัตราดอกเบี ้ย: 3.60%
อายุห้ นุ กู้ 3 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม: ไม่สามารแปลงสภาพได้ ก่อนครบกาหนด 2ปี ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง
สภาพ
วิธีประเมินมูลค่าโดยใช้ วิธีมลู ค่าทางบัญชี มูลค่าปรับปรุงทางบัญชี และเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาปิ ด
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงน่าจะสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของบริ ษัทฯ ดังนัน้ ราคาหุ้นที่ 1 บาทต่อหุ้น จึงถือว่าเป็ นราคา
ที่เหมาะสทังนี
้ ้ แม้ ว่าราคา 1 บาทต่อหุ้นนันเป็
้ นราคาที่สงู กว่าราคายุติธรรมของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
ประเมินถึงศักยภาพภายหลังการรับโอนกิจการทังหมด
้
เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับ การเติ บโตของผลตอบแทนของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยในช่วง 3 ปี
ย้ อ นหลัง ) 2558 – 2560) อัต ราการเติ บโตของผลตอบแทนในรู ป ของหลัก ทรั พ ย์ ต่อ ปี (Compound Annual
Growth Rate (CAGR)) ที่ร้อยละ10.8 ประกอบกับ พิจารณา ต้ นทุนทุนของบริ ษัท (Ke) ที่ร้อยละ 15 ดังนัน้
ราคาแปลงสภาพในระยะเวลา 3 ปี ที่ราคา 1.43 บาทจึงเป็ นราคาที่สมเหตุสมผลในการกาหนดราคาและอัตรา
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เมื่อรวมการประเมินมูลค่าของบริ ษัทข้ างต้ น จาก 1.) หุ้นสามัญในลักษณะเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด
มูล ค่ า 195,000,000 บาท และ 2.) หุ้น กู้ แปลงสภาพในลัก ษณะเสนอขายให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด มูลค่า
265,000,000 บาท รวมทังสิ
้ ้น 460,000,000 บาท เท่ากับมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่ได้ รับข้ างต้ น
ในส่วนที่เป็ นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและ
จัดสรรในคราวเดียวให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ของข้ อ (1) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้ อ 4)
นัน้ เป็ นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการกาหนดราคาเสนอขายไว้ ชดั เจน ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็ น
มูลค่า 195,000,000 บาท โดยเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีสว่ นลดร้ อยละ 23.1 ซึง่ เป็ นราคาที่
มีสว่ นลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้ าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่
ต่ า กว่ า ราคาตลาดตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง
การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดังนัน้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
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ให้ แก่ SUTGH ของข้ อ (1) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้ อ 5) นัน้ จึงเข้ าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน
ราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนและต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจานวนรวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากนี ้ แม้ บริ ษัทฯ จะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ SUTGH แล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ SUTGH ด้ วย
ทังนี
้ ้ ราคาตลาดสาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ SUTGH คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของ
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้ อนหลัง 14 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
เ ส น อ ว า ร ะ นี ้ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ค รั ้ ง ที่ 1/2561 ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง 2เมษายน 2561 โดยมี
ราคาเท่ากับ 1.30 บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
ในการนี ้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริ ษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ห้ามมิให้ SUTGH หรื อ ผู้ถือหุ้นของ
SUTGH ซึง่ จะได้ รับหุ้นดังกล่าวไปภายหลังจากการเลิกบริ ษัทและชาระบัญชีของ SUTGH เสร็ จสมบูรณ์ ขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดภายในระยะเวลา
้
1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าวเริ่ มทาการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน SUTGH หรื อ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH (แล้ วแต่กรณี) จึง
จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขาย
ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
อนึ่ง เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทังหมด
้
SUTGH จะต้ อง
จดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษั ท ภายในรอบระยะเวลาบัญ ชี เ ดี ย วกัน กับ การโอนกิ จ การทัง้ หมดของ SUTGH โดย
วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยเหตุนี ้ ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริ ษัท ผู้
ชาระบัญชีของ SUTGH จึงต้ องโอนหุ้นของบริ ษัทฯ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือ
หุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่ พื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH จึงต้ องถูกห้ ามมิให้ ขายหุ้นของ
บริ ษัทฯ ตามระยะเวลาห้ ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยูต่ ามหลักเกณฑ์ข้างต้ น
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ทังนี
้ ้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท และรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ SUTGH ซึ่งเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจากัด
โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ ชดั เจนในราคาที่มีสว่ นลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด ซึง่ เข้ า
ข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ปรากฏ
ตามสารสนเทศเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด
(มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (เอกสารแนบท้ าย 2)
ในส่วนที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจานวน 265,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียว
ให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) ของข้ อ (2) ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏในข้ อ 4) นั น้ เป็ น
การเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการกาหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ชดั เจน เท่ากับ 1.43 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ จานวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อ รองรั บการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้น กู้
แปลงสภาพ ซึ่งเป็ นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ทังนี
้ ้ ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 14 วัน
ทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คือระหว่าง
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึง่ เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ดี หากภายหลังครบกาหนดระยะเวลา 2 ปี ของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH
หรื อบุคคลอื่นใดก็ตามใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาเสนอขายต่ากว่า ร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ ก่อนวันที่ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในวันที่มีการใช้ สิทธิ แปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ห้ามมิให้ ผ้ ถู ือหุ้ นของ SUTGH หรื อบุคคลอื่นใดที่ใช้ สิทธิ
แปลงสภาพและได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดภายในระยะเวลา
้
1 ปี
นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ) Silent Period) โดยภายหลัง
จากวันที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าวเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6
เดือน ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรื อบุคคลอื่นใดที่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ (แล้ วแต่กรณี) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นทีถ่ กู
สัง่ ห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถูกสัง่ ห้ ามขาย ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้ รับ
หุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ .ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายคานวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้ วยอัตราแปลง
สภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึ ้นอยู่กบั การปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดและ
13
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
HYDROTEK
COMPANY LIMITED
)มหำชนPUBLIC
(
เงื่อนไขสาหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้น
กู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (เอกสารแนบ 4)
อนึ่ง เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทังหมด
้
SUTGH จะต้ อง
จดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษั ท ภายในรอบระยะเวลาบัญ ชี เ ดี ย วกัน กับ การโอนกิ จ การทัง้ หมดของ SUTGH โดย
วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของ SUTGH ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยเหตุนี ้ ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริ ษัท ผู้
ชาระบัญชีของ SUTGH จึงต้ องโอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SUTGH ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นของ SUTGH ถืออยูเ่ พื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นของ SUTGH หรื อบุคคลอื่นใดที่
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ (แล้ วแต่กรณี) จึงต้ องถูกห้ ามมิให้ ขายหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึง่ ตนได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ ตามระยะเวลาห้ ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยูต่ ามหลักเกณฑ์ข้างต้ น
ในการนี ้ รายละเอียดการโอนหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ คืนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ SUTGH ใน
ขันตอนการช
้
าระบัญชีของ SUTGH มีดงั นี ้
(1)

นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวน 175,796,000 หุ้น โดยคิดเป็ นร้ อยละ
22.40 ของหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และจะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ
จานวน 238,902 หน่วย โดยสัดส่วนการถื อหุ้นในบริ ษัทฯ นัน้ ขึน้ อยู่กับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพตาม
เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

(2)

นายอินธิ เดชน์ พลอินทร์ จะได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวน 19,203,000 หุ้น โดยคิดเป็ นร้ อยละ
2.45 ของหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และจะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ
จานวน 26,096 หน่วย โดยสัดส่วนการถื อหุ้นในบริ ษั ทฯ นัน้ ขึน้ อยู่กับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพตาม
เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

(3)

นางสาวนิตยา ภูติวตั ร จะได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวน 1,000 หุ้น โดยคิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของ
หุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และจะได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ จานวน 2
หน่วย โดยสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ นันขึ
้ ้นอยูก่ บั การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง
สภาพ

ทังนี
้ ้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวตั ร มีลกั ษณะความสัมพันธ์ หรื อมี
พฤติกรรมที่เข้ าข่ายเป็ นการร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และมีเจตนาที่จะใช้ สทิ ธิออกเสียงของตนและ
ของบุคคลอื่นในกิจการของ SUTGH ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อควบคุมกิจการของ SUTGH ร่ วมกัน (Concert
Party) และ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทงั ้ 3 ท่านนันไม่
้ มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริ ษัท
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ในการนี ้ การโอนหุ้นของบริ ษัทฯ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SUTGH ในขันตอนการช
้
าระบัญชีของ SUTGH จะไม่ทา
ให้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นของ SUTGH ทัง้ 3 รายเป็ น
ผู้ที่กระทาการร่วมกันและมีอานาจควบคุมในกิจการของ SUTGH ก่อนที่จะมีการโอนกิจการทังหมดของ
้
SUTGH
ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทัง้ 3 รายจะเข้ าถือหุ้นในบริ ษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น ร้ อยละ 24.84 ของ
จ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ (ภายหลัง การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ)
เช่นเดียวกับสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ SUTGH ถืออยู่ในบริ ษัทฯ ก่อนมีการโอนหุ้นของบริ ษัทฯ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของ SUTGH ในขันตอนการช
้
าระบัญชีของ SUTGH
ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดของธุ รกรรมการรั บโอนกิ จการทั ง้ หมดปรากฏตามสารสนเทศของ บริ ษั ท ไฮโดรเท็ ค จ ากัด
(มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมการรับโอน
กิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหุ้นหลักทรัพย์ (เอกสารแนบท้ าย 1) รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (เอกสารแนบท้ าย 3) และรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริ ษัทฯ ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สทิ ธิ
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (เอกสารแนบท้ าย 4)
อนึ่ง ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ให้ แ ก่ SUTGH แล้ ว SUTGH จะถื อ หุ้น ร้ อยละ 24.84 ของหุ้น ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้
จานวน) และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ จานวน 265,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 19.10 ของ
จานวนหุ้นทัง้ หมดของบริ ษัทฯ รวมเป็ นร้ อยละ 39.20 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ บนสมมุติฐานว่ามีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพทังจ
้ านวน) อีกทัง้ SUTGH จะมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ จานวน 1 ท่าน
จากกรรมการทังหมดจ
้
านวน 7 ท่าน และมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคล จานวน 1 ท่าน เพื่อดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ SUTGH จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ทังนี
้ ้ รายละเอียดการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสารสนเทศของ
บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการ
เข้ าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ (เอกสารแนบท้ าย 1)
5) มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ ให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 265,000,000 บาท โดยออกและเสนอขายให้ แก่ SUTGH ที่
ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็ นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติกาหนดราคาแปลง
สภาพชัด เจน เท่า กับ 1.43 บาท เพื่ อ เป็ น ค่าตอบแทนการซือ้ และรั บ โอนกิ จการทัง้ หมดของ SUTGH ให้ แก่
บริ ษัทฯ แทนการชาระด้ วยเงินสด (Payment in Kind) โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึง
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ราคาแปลงสภาพ อัต ราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้ สิท ธิ และวัน สิน้ สุดของการใช้ สิท ธิ ปรากฏตาม
สรุปสาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (เอกสารแนบท้ าย 4)
ในการนี ้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ ให้ แก่ SUTGH ดังกล่าว เป็ นค่าตอบแทนส่วนหนึง่
ของการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SUTGH ให้ แก่บริ ษัทฯ แทนการชาระด้ วยเงินสด (Payment in Kind)
นอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1
บาท คิดเป็ นมูลค่า 195,000,000 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้ แก่ SUTGH (ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในข้ อ 5)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริ หาร
หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร คนใดคนหนึ่ ง หรื อ ผู้ รั บ มอบอ านาจจาก คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ
ผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ก าหนดหรื อ แก้ ไขรายละเอี ย ด วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้
แปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จากัดเพียงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้
การคานวณและวิธีการชาระดอกเบี ้ย ระยะเวลาในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ
การกาหนดเหตุการณ์ที่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ
แปลงสภาพ โดยที่การกาหนด หรื อการแก้ ไข คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คนใดคน
หนึ่ง หรื อผู้รับมอบอานาจจาก คณะกรรมการบริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ดังกล่าว จะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษัทฯ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ องอายุ ข องหุ้ นกู้ แปลงสภาพ อั ต ราดอกเบี ย้ ราคาแปลงสภาพ และ
อัตราการแปลงสภาพ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ออกใหม่และให้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด (เอกสารแนบท้ าย 4) และ
(2) เข้ าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิ ดเผยข้ อมูล คาขอยกเว้ น
การปฏิบตั ิหน้ าที่ รายงาน คาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทัง้
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ การดาเนินการ การติดต่อ และ/หรื อ การกระทาอื่นใดต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ หน่ว ยงานราชการ และ/หรื อ หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ การนาหุ้นกู้แปลงสภาพและ/หรื อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพเข้ าจดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และให้ มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อดาเนินการตามที่
ระบุไว้ เบื ้องต้ นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ สาเร็ จลุลว่ ง
6) รั บทราบการแต่งตัง้ บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่ อที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ โดยคณะกรรมการบริ หารตามที่ได้ รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท ในราคาหุ้น ละ 1 บาท คิ ด เป็ น มูลค่า
195,000,000 บาท และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 265,000,000 บาท และหุ้นรองรับจานวน 185,314,690
หุ้น เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้ แก่ SUTGH ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการโอนกิจการทังหมด
้
7) มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ เพิ่มเติม จานวน 1 ท่าน
จากเดิม 6 ท่าน เป็ น 7 ท่าน ได้ แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ซึ่งเป็ นผู้แทนของ SUTGH (ประวัติและประสบการณ์
การทางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ปรากฏตาม (เอกสารแนบท้ าย 5) โดย
ภายหลังการดาเนินการตามแผนการโอนกิจการทังหมด
้
กรรมการของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

นายสลิบ สูงสว่าง
พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต
นายอนันต์ เกตุพิทยา
นายกาพล ปั ญญาโกเมศ
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา

8) มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยแก้ ไขและ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจานวน 68 ข้ อ เป็ น 72 ดังนี ้
(1) แก้ ไข
ข้ อ 27 จากเดิม
เป็ น

“ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนาเที่ยวทุกชนิด”
“ประกอบกิจการประปา เพื่อการผลิตน ้าประปาและการจาหน่ายน ้าประปา”

ข้ อ 50 จากเดิม

“ประกอบกิจการรับจานองทรัพย์สินเพื่อเป็ นประกันการขายสินค้ าเงินเชื่อ เกี่ยวกับ
วัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ างต่าง ๆ”
17
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เป็ น

“ประกอบกิจการรับจานองทรัพย์สินเพื่อเป็ นประกันการขายสินค้ าเงินเชื่อ เกี่ยวกับ
วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้ างต่าง ๆ โดยมิได้ รับฝากเงิน หรื อรับเงินจากประชาชน และใช้
ประโยชน์จากเงินนัน”
้

(2) เพิ่มเติม
“...ข้ อ 69 ประกอบธุรกิจบริ การเป็ นที่ปรึกษาในการบริ หารการจัดการ พัฒนาโครงการ จัดหาแหล่งเงินทุน จัดหา
ติดตัง้ ก่อสร้ าง ทดสอบ และปฏิบตั ิงาน ความร้ อน และ/หรื อน ้าเย็น แก่บคุ คล นิติบคุ คล หน่วยงานภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด หรื อร่ วมกับบริ ษัทต่างประเทศ เพื่อให้ บริ การดังกล่าว
ทังหมดด้
้
วย
ข้ อ 70 ประกอบกิจการ ซื ้อ ขาย แลกเปลีย่ น เช่า ให้ เช่า และเช่าซื ้อ รวมถึงติดตัง้ และทดสอบระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ความร้ อน และ/หรื อน ้าเย็น จากแหล่งพลังงานทดแทนหรื อพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ
ข้ อ 71 ประกอบธุรกิจบริ การด้ านเทคนิค วิชาการ งานสารวจ ศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์วิจยั ทดสอบ วัสดุ และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ด้ านวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุ ปผล ทารายงานผลและควบคุมการดาเนินงานใน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ทางด้ านสถาปั ตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา เช่น โยธา โครงสร้ าง
ขนส่ง ชลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน ้า อุตสาหกรรม เคมี ไฟฟ้า สารวจ เครื่ องกล เหมือง
แร่ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนด้ านเศรษฐศาสตร์ และการเงินรวมทังรั
้ บปรับปรุ งแก้ ไขโครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับหรื อมีผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อมทังในน
้ ้า ใต้ ดิน บนดิน ในอากาศ เสียง และการควบคุม
สิ่งปฏิกูล เช่น การจัดและบาบัดนา้ เสีย การอพยพคนตัง้ ถิ่นฐาน มลภาวะของอากาศและเสียงให้ แก่เอกชน
สุขาภิบาล หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศและประเทศอื่นใด
ข้ อ 72 จัดให้ ได้ มาซึ่งสัมปทาน ประทานบัตร นิมิตสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิ ในเครื่ องหมายการค้ า สิทธิ บตั ร การ
คุ้มครองสิทธิในสิง่ ประดิษฐ์ ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่บริ ษัท ผลิตและพัฒนา และสิทธิใด ๆ บรรดา
ที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อเดียวกัน รวมทังการให้
้
เช่าหรื ออนุญาตหรื อให้ เอก
สิทธิในการประกอบกิจการในเรื่ องสิทธิตา่ ง ๆ ดังกล่าว”
9) มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 73 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
10) มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร คนใดคนหนึง่ หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจจากประธาน
18
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เจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรร
หลักทรั พย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ข้ อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดและจัดสรรหลักทรั พย์ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับ ธุรกรรมการรั บโอนกิจการ
ทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึงการดาเนินการดังนี ้
(1) การกาหนดรายละเอียด วันและเวลาที่จัดสรรหลักทรัพย์ ตลอดจนการเข้ าเจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและ/หรื อ สัญญาต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง การติ ด ต่อ หรื อ แจ้ ง รายงานรายการต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องแก่
กระทรวงพาณิชย์ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อไปจนเสร็ จการ
และการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและสมควร
(2) เจรจา พิจารณากาหนดรายละเอียด แก้ ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและ/หรื อสัญญาเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ จนเสร็ จการ
(3) ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเห็นสมควรเพื่อความสาเร็ จลุล่วงของการดาเนิ นการดังกล่าวข้ างต้ น ทุก
ประการ
11) มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุ งเทพมหานคร 10900และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน
2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
(1) พิจารณาอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดตามแผนการโอนกิ
้
จการทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
(2) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 589,968,760 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 970,314,690 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(3) พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
(4) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(5) พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(6) พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ เพิ่มเติม และการเปลีย่ นแปลงชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมี
อานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทฯ
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(7) พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
(8) พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
(9) พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ บุคคลที่กาหนดเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม
การรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาโอนกิจการทังหมด
้
รวมถึง สัญญา
ต่าง ๆ ข้ อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์
และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหลักทรัพย์
(10) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ เนื่องจากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องตามวาระ
ที่ 1 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากเรื่ องในวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะถือว่าเรื่อง
อื่น ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิไปแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณา
อนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12) มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ มี ก ารมอบอ านาจคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร คนใดคนหนึ่ง หรื อ
ผู้รับมอบอานาจจาก คณะกรรมการบริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจใน
การพิ จ ารณาและแก้ ไขก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ใ นการประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 รวมถึง
การแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมวาระการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายสลิบ สูงสว่าง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ
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