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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของ
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 1 

 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น
กำรถือหุน้ (“HYDRO-W1” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1”) ออกโดย บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรอื “บริษัท”) ตำมมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ข้อก ำหนดสิทธิ”)  โดยผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทกุประกำร และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ รวมทัง้ไดใ้ห้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตั้ง 
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิและขอ้ก ำหนดตำ่งๆ ในสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิดว้ย    

ทัง้นีผู้อ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไว ้  
ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิขอตรวจสอบขอ้ก ำหนดสทิธิและสญัญำตำ่งๆ ดงักลำ่วไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของบคุคลดงักลำ่ว (แลว้แตก่รณี)  
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ค ำจ ำกดัควำม 

เวน้แตจ่ะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น ค ำและขอ้ควำมตำ่งๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสทิธินีใ้หม้ีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี  ้

"ขอ้ก ำหนดสทิธิ" : หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบันี ้ซึง่มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ที่มีกำร
แกไ้ขเพิ่มเติม (ถำ้มี) 

"ใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท”) ครัง้ที่ 1 (HYDRO-W1) (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถ
โอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ใน
ขอ้ก ำหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
"บริษัท" หรือ "ผูอ้อกใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ" 

: หมำยถึง บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำรขออนญุำตและ
กำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ 
เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม)   

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
"ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ"  : หมำยถึง ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมขอ้ 2.3 
"สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ" หรอื สมดุทะเบียน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอี ยดเก่ียวกับ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เก็บรกัษำโดยนำยทะเบียน 

"สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ำกดัเฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุน้
รองรบัสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสทิธิสทิธิในกำรไดร้บัคำ่เสยีหำยในกรณีหุน้รองรบัไมเ่พียงพอ 

"หุน้รองรบั" : หมำยถึง หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 98,121,095 หุน้ 
ที่จัดไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่จะออก
เพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรบัสทิธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสทิธิ 

“หุน้” : หมำยถึง หุน้สำมญัออกใหมข่องบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 
“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุของบริษัทสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมที่
ระบไุวใ้นขอ้ 4.3 

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : วนัท่ี 11 กมุภำพนัธ ์2563 
"วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ" : ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 4.1 ของขอ้ก ำหนดสทิธิ 
“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 

 

 

3 

"นำยทะเบียนใบส ำคัญ แสดง
สทิธิ" 

: หมำยถึง บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก 
แ ข ว ง ดิ นแดง  เ ข ตดิ น แด ง  ก รุ ง เ ทพมหำนคร  10400 โ ท รศัพท์  0-2009-9000  
โทรสำร 0-209-9991 และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยใหม่ที่รบัโอนสิทธิและหนำ้ที่ของนำยทะเบียนเก่ียวกับกำรเป็น  
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้   

“ตลำดหลกัทรพัย”์ : หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
"ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย"์ : หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
“ระบบ SET Link” : หมำยถึง ระบบเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ  

ตลำดหลกัทรพัย ์
 
1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
ครัง้ที่ 1 (HYDRO-W1) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอและสำมำรถเปลีย่นมือได ้
วิธีกำรจดักำร : เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้  (Rights 

Offering) โดยบริษัทจะเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีรำยช่ือปรำกฎ
อยู่ ในสมุดทะเบียนรำยช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date)  ในวันที่  9 พฤษภำคม 2562  
ในอตัรำสว่นหุน้สำมญัของบรษัิท 8 หุน้ตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ในกรณีที่มีเศษให้
ปัดทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิคงเหลือภำยหลงัจำกกำรจดัสรรบรษัิท
จะด ำเนินกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ีเหลอืดงักลำ่วตอ่ไป 

จ ำนวนที่ออก : ไมเ่กิน 98,121,095 หุน้ 
รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท (ศนูยบ์ำท) 
อตัรำกำรใชส้ทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ (มลูค่ำที่ตรำหุน้ไว ้หุน้ละ 1.00 

บำท) เวน้แต่จะมีกำรปรบัรำคำใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ ทัง้นีร้ำคำกำรใชส้ิทธิจะ
ไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัท ในกรณีที่มีเศษของหุน้จำกกำรใชส้ิทธิ
แปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใชส้ทิธิ : 1 บำทต่อหุน้ (เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัรำคำใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ ทัง้นีร้ำคำกำรใช้
สทิธิจะไมต่  ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษัิท) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 11 กมุภำพนัธ ์2563 
วันครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ 

: วนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์2565 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ 

: ไม่เกิน 98,121,095 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ของ
สัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับต่อจ ำนวนหุ้นที่ จ  ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษัท   
ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562 
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*วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุน้รองรบั 

= 
จ ำนวนหุน้รองรบัส ำหรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้

จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 
 

= 
98,121,095 
784,968,760 

  =   รอ้ยละ 12.50 

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้
สทิธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำกำรวนัแรก
ของทุก ๆ 3 เดือน (เดือน มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม) ของแต่ละปีปฏิทิน 
ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยวนัใชส้ิทธิวนัสดุทำ้ยตรงกับวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ 
2565 และในกรณีวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทให้เลื่อนวัน
ก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ยดังกล่ำวเป็นวันเปิดท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วันใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำยดังกล่ำว  ซึ่ งคณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมำยจำก  
คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยตอ่ไป 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทจะตอ้งแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. 
ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้กำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย
ก ำหนดใหม้ีระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยจะต้องไม่นอ้ยกว่ำ  
15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

: เมื่อผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิแลว้จะไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจง้ควำมจ ำนงได ้

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี ้เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

ตลำดรองของหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

เหตุในกำรปรับรำคำกำรใช้
สทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำร  
ปรบัสิทธิตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6 เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
ขอ้ 11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขอ
อนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ท่ีจะออกใหม ่และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใยส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำร
แกไ้ขเพิ่มเติม) 
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วัตถุประสงค์ของกำรออก
ใบส ำ คัญแสดงสิท ธิ  และ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รบั
จำกกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่ม
ทนุในครัง้นี ้

: เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ ในอนำคต กำรลงทนุขยำยธุรกิจ และ/หรอื เป็นเงินทนุ
หมุนเวียนในกำรท ำธุรกิจของบริษัท เมื่อมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บั
จำกกำรเพิ่มทนุ 

: ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจำกกำรที่บริษัทน ำเงินทนุที่ไดร้บัจำก
กำรใชส้ิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิไปขยำยธุรกิจ สรำ้งควำมแข็งแกรง่และรำยได้
ใหแ้ก่บริษัท โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อ
หุน้ของบริษัทในอตัตรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิภำยหลงัจำกกำรหกัภำษีและ
ทนุส ำรองตำ่งๆ ทัง้หมดของบรษัิทตำมที่กฎหมำยและบรษัิทก ำหนดโดยอำ้งอิงงบกำรเงิน
เฉพำะของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุน 
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต  

โดยอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ 
อำทิ ใชเ้ป็นทนุส ำรองส ำหรบักำรช ำระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทนุเพื่อขยำยธุรกิจของบริษัท
หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะตลำดซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท 
ในอนำคต 

 
2. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย
ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งระบุช่ือ 
“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”  เ ป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ   
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่  
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

2.2 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะตอ้งจดัท ำและ
เก็บรกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวจ้นกวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้รองรบั
ของบรษัิทหรอืจนกวำ่จะครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

2.3 ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
2.3.1 ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีทั่วไป 

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรอืนิติบคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสทิธิใน
จ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของ
กำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เวน้แตจ่ะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่สำมำรถ
ใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมขอ้ 3.1.1 เกิดขึน้แลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้ง
ขำ้งตน้ซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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2.3.2 ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน 
สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัแจง้
เป็นหนงัสือจำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่ศูนยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยไ์ดแ้จง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจ ำนวนดงักลำ่วจะตอ้งไม่เกินกวำ่จ ำนวน
รวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิในช่ือของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสทิธิในขณะนัน้ๆ หรอืในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2.4 เมื่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จ้งต่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิ ทธิมีหนำ้ที ่
ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละ 
ลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็นผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศนูยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ ทัง้นีเ้มื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนดังกล่ำวแลว้ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ 
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญั 
แสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิออก  สว่นจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ 
หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิไมไ่ดท้ ำกำรแกไ้ข (ไมว่ำ่ดว้ยเหตใุดก็ตำม) ใหถื้อวำ่มีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวน
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่ว 

3. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้
3.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูโ้อนและผูร้บัโอน 

กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณเ์มื่อผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทำ้ยโดยมี
กำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนตอ่เนื่อง ครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แลว้แตก่รณี) ไดส้ง่มอบใบส ำคัญ
แสดงสทิธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับรษัิท 
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้ันกับบริษัทไดก็้ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอ
ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้ง
ลำยมือช่ือเป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้  

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก 
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชย้นักบับคุคลภำยนอกไดก็้ตอ่เมื่อนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้
ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 
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3.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
จะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลำท ำกำรของ  
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบ และวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์น
ขอ้ 3.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ท่ียืนยนัถึงควำมถกูตอ้ง และควำมสมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
และใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกใบรบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูข้อ
ลงทะเบียนนัน้ 

3.1.3 นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิ  
พรอ้มทัง้รบัรองกำรโอนไวใ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีที่ไมต่อ้งออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ใหใ้หม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและ
เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีที่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหใ้หม ่  

3.1.4 นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีสทิธิปฏิเสธไมร่บัด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ  
หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิเห็นวำ่กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้จะขดัตอ่กฎหมำย หรือขดัตอ่
ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอ
ลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วนันบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและ 
เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง   

3.2 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยศ์นูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย ์และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

4.1 วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่  2 มีนำคม 2563 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยคือ 
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ใหเ้ลื่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ ทัง้นีอ้ำยรุวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งไมเ่กิน 2 ปี  

ยกเวน้ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้แรกและครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในกำรซื ้อหุ้นของบริษัทได้ในทุกวันท ำกำรวันแรกของเดือนมีนำคม เดือนมิถุนำยน เดือนกันยำยน และ  
เดือนธันวำคมของแต่ละปีปฏิทินนับจำกวันใช้สิทธิครัง้แรก นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตลอดอำยุ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของ 
ตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้ลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้  
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ทัง้นี ้บรษัิทจะไมเ่รยีกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิ นอกเหนือจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิที่ระบไุวข้ำ้งตน้ 

4.2 กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
ในกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยูท่ัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได ้ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไมไ่ดใ้ชส้ทิธิภำยใน
วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วและใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

4.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 
4.3.1 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญแต่ละครั้ง (ยกเวน้กำรใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ย)  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใชส้ิทธิตำม 
ขอ้ 4.6 (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำ
กำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 

ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัท ใหเ้ลื่อนวนัท ำกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวเป็น  
วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้ดงักลำ่ว ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทำ้ย  

ทัง้นี ้บรษัิทจะไมปิ่ดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อก ำหนด
สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรที่จะใชส้ิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท และบริษัทจะแจง้ขำ่ว 
และรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ อตัรำ
กำรใชส้ทิธิ รำคำกำรใชส้ทิธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี ) และสถำนที่ใชส้ิทธิผ่ำน
ระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 
5 วนัก่อนวนัเริม่ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

4.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขั้นตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.6  
ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”)   

ทัง้นีบ้ริษัทจะแจง้ข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ 
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ย อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำร  
เพื่อกำรจองซือ้และใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) และสถำนที่ใชส้ิทธิผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อแจง้ให ้
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัก่อนเริ่มระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร 
ใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย พรอ้มทัง้ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏใน



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
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สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ย 
ทัง้นีบ้รษัิทจะปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้สดุทำ้ยเป็น
เวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้
ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิลว่งหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุด
ของตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้ลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัปิดสมดุทะเบียนเดิม
ดงักลำ่ว ทัง้นีใ้บส ำคญัแสดงสทิธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

4.4 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์ :0-2009-9000  
โทรสำร   : 0-2009-9991  
Website   : http://www.tsd.co.th  
E-mail     : TSDCallCenter@set.or.t 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะรบัผิดชอบกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ในสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือและนำมสกุล สญัชำติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิและ
รำยละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรัพยก์ ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกันบริษัทจะถือว่ำสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทกึในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำด
ดงักลำ่ว   

4.5 สถำนท่ีติดตอ่ในกำรใชส้ทิธิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดตอ่บริษัท เพื่อใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 4.3.1 ณ สถำนท่ีตำมที่อยูด่งัตอ่ไปนี ้

บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อำคำรทีพี & ที ชัน้ 14 ซอยวิภำวดีรงัสติ 19 ถนนวิภำวดีรงัสติ  
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1661-2 
โทรสำร   : 0-2936-1669  
Website   : http://www.hydrotek.co.th 

mailto:TSDCallCenter@set.or.t
http://www.hydrotek.co.th/
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ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใชส้ิทธิ บริษัทจะแจง้รำยละเอียดใหก้บัผูถื้อใบส ำคัญแสดง
สทิธิทรำบผำ่นระบบกำรเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์ 

4.6 วิธีกำรใชส้ทิธิและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ 
4.6.1 ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรบัใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัท  

และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท 
www.hydrotek.co.th โดยสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษัิท และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิตำมที่ระบุ
ในขอ้ 4.3.1 ขำ้งตน้  

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชใ้บส ำคญั 
แสดงสิทธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิไดท้นัที  

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำร
ใชส้ิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัย์
ก ำหนดดงันี ้

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศูนยร์บัฝำก 
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชส้ิทธิตอ้งแจง้ควำม
จ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อ
บริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักลำ่วจะ
ด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท 
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออก
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่กับ 
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชส้ิทธิ
ตอ้งแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บัญชีบริษัทผูอ้อก
หลกัทรพัย์” โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless))  
ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ  
โดยตอ้งด ำเนินกำรและสง่เอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิดงันี ้



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
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ก. แบบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

ข. ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ซึ่งผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงัตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช ้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนและหนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ 
ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ (ถำ้มี) และสง่ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

ค. ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และสง่หลกัฐำน
กำรช ำระเงินใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้จะตอ้งช ำระเงินตำมวิธีกำรใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
1) กรณีช ำระดว้ยกำรโอนเงินเขำ้บัญชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกัด 

(มหำชน)  สำขำส ำนักงำนใหญ่  ช่ือบัญชี  “บริ ษัท  ไฮ โดร เท็ค  จ ำกัด  (มหำชน) ”  
เลขที่บัญชี 001-9-50733-4 โดยให้แนบหลักฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให้พรอ้มระบุ 
ช่ือ-นำมสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื 

2) ช ำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊ำฟท ์ที่สำมำรถเรียกเ ก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร 
ภำยใน 1 วันท ำกำรนับจำกวันที่แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำ
กำร และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)” โดยใหร้ะบช่ืุอ-นำมสกลุ 
และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไดไ้วด้ำ้นหลงัดว้ย หรอื 

3) ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) 
จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบตอ่ไป 

ทัง้นี ้กำรใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณก็์ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) เรียกเก็บเงินดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) เรียกเก็บเงินไมไ่ดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิไดเ้กิดจำกควำมผิดของบรษัิท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) บรษัิทจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดง
เจตนำยกเลกิกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้โดยบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะจดัสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ที่เรียกเก็บ
เงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นั้นๆ  
แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป 
เวน้แต่เป็นกำรใชส้ิทธิในครัง้สดุทำ้ยบริษัทจะถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ  สิน้สภำพลงโดยไม่มี 
กำรใชส้ิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใดๆ   



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
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ง. ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ร ับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี)  
ตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวลรษัฎำกรหรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยตำ่งๆ ที่ใชบ้งัคบัในกำรใชส้ทิธิซือ้
หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ. หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิ 
1) บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย :  

ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่
หมดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึ่งท ำใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ ช่ือสกุล เป็นตน้) พรอ้มลง
ลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ทิธิเป็นผูเ้ยำวจ์ะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนของ
ผูป้กครอง (บิดำ/มำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

2) บคุคลธรรมดำตำ่งดำ้ว :  
ส ำเนำใบตำ่งดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดินทำง พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชำติไทย :  
ส ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัทที่กระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยูใ่นหนงัสือ
รบัรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) 
พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลตำ่งดำ้ว :  
ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองนิติบุคคล พรอ้มลง
ลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย 
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้
นัน้ๆ 

5) คสัโตเดียน (Custodian) :  
ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนพรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ี
อ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย 
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้
นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมที่กล่ำวขำ้งตน้
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถำ้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อยำ่งไรก็ตำมบริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) สำมำรถใชด้ลุพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
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4.7 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำกำร
ใชส้ิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 8 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไข
กำรปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

4.8 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหเ้มื่อมีกำรใชส้ิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชส้ิทธิ ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิไดช้ ำระตำมที่กลำ่วขำ้งตน้หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ทิธิในขณะที่มีกำรใชส้ิทธินัน้ โดยบรษัิทจะออกหุน้สำมญัเป็น
จ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชส้ิทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ 
และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิแลว้ท ำใหม้ีเศษเหลอือยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะไม่น ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วเป็น
เช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนแบบ
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณี
ใดๆ  

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ  อตัรำกำรใชส้ิทธิ
ตำมที่ระบุในเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

4.9 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัไมต่  ่ำกวำ่ 100 หุน้สำมญั โดยจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
มีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกวำ่ 100 หุน้สำมญัจะตอ้งใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเวน้ในกำรใช้
สิทธิครัง้สดุทำ้ยนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัโดยไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้
สำมญัขัน้ต ่ำ 

4.10 หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ ไดร้บัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิตำม  
ขอ้ 4.6.1 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทไดร้บัช ำระไมค่รบตำมจ ำนวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั หรือบริษัทตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้น
ถกูตอ้งตำมบทบญัญตัิแห่งประมวลรษัฎำกร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำร
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไมท่ ำ
กำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บรษัิทและ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะถือ
ว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัในครัง้นัน้ๆ และบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรบั
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะจัดส่งเงินที่ไดร้บัโดยไม่มีดอกเบีย้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดย
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัใหม่ไดใ้นวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้ตอ่ไป เวน้แตก่ำรใชส้ทิธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิ ในกรณีเช่นนีบ้ริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
ตอ่ดอกเบีย้และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่กรณีใดๆ   



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
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4.11 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชส้ิทธิไมค่รบถว้น บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งตำมล ำดับ ดังต่อไปนี ้ ตำมที่บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะเห็นสมควร 
ก. ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำ

กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ หำกบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ 
(ถำ้มี) ไม่ไดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใชส้ิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัท และ/ หรือ ตวัแทนรบั
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดย
ไมม่ีกำรใชส้ทิธิ หรอื 

ข. ถือวำ่จ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่องซือ้มีจ ำนวนเทำ่กบัจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิตำมรำคำกำรใชส้ทิธิใน
ขณะนัน้ หรอื 

ค. ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) และกำรกระท ำใดๆของบริษัท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ใหถื้อวำ่เป็นท่ีสดุ   

ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  
จะสง่เงินท่ีไดร้บัไวค้ืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะและใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะถือวำ่ไมม่ีกำรใชส้ทิธิ
ดงักล่ำว โดยจะส่งคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้   

ในกรณีตำมขอ้ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะถือว่ำมีกำรใชส้ทิธิ
เพียงบำงสว่น และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะสง่มอบใบส ำคญั
แสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืคืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้มเงินสว่นที่เหลือ (ถำ้มี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วยงัมีผลต่อไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย เวน้แต่เป็นกำรใช ้
สทิธิครัง้สดุทำ้ย 

4.12 ในกรณีที่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ไมส่ำมำรถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ดใ้ช้สทิธิใหแ้ก่
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงินสว่นที่ไม่ไดใ้ชส้ิทธินบัแตว่นัที่พน้ก ำหนด 
14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัคืน   

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรส่งเช็ค  ดร๊ำฟท์  
ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนหนงัสอืแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/ หรอืคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
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4.13 เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำร
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ ไดส้ง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิแบบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั 
พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 4.6.1 จ) และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญถูกตอ้งและครบถว้น
สมบรูณ ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไมส่ำมำรถเพิกถอนกำรใชส้ทิธิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำก
บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

4.14 เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขของกำรใช้
สิทธิที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้นใหถื้อว่ำใบส ำคญั
แสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธิใดๆ ไมไ่ดอ้ีก 

4.15 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่ประสงคจ์ะใช้สทิธิ บรษัิท 
และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ ำนวนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุน้ 
โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธินัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดง
สทิธิใบเก่ำ 

4.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแลว้ของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก
ใหม่ส  ำหรบักำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทไดร้บัช ำระค่ำหุน้ครบตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้
ใชส้ิทธินัน้เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใช้
สทิธิในครัง้นัน้  

ทัง้นีบ้ริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 14 วนันบัแตว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้  

หุน้สำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและสถำนะเทำ่เทียมกบัหุน้สำมญัของ
บริษัทที่ออกไปก่อนหนำ้แลว้ทกุประกำรนบัตัง้แตว่นัที่นำยทะเบียนหุน้ของบริษัทจะไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งสมบูรณแ์ลว้นัน้ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วเรียบร้อยทุกประกำร  
อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่หุน้สำมญัที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิไมเ่พียงพอ บรษัิทจะด ำเนินกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดต้ำมขอ้ 7 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดถ้ึงแมว้่ำจะมีหุน้สำมญัเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็น
บคุคลต่ำงดำ้วหรือนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไมส่ำมำรถใชส้ิทธิไดเ้พรำะถกูจ ำกดัสิทธิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีระบใุน
ขอ้บงัคบัของบรษัิท 



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
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4.17 ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เป็นผูพ้ิจำรณำขอ้ก ำหนด 
เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นๆ หรือเหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหม่ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชส้ิทธิทัง้ดำ้นรำคำและ
อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมวิธีกำรค ำนวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตุกำรณต์ำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที่
เก่ียวขอ้งก ำหนด ทัง้นี ้หำกมีกรณีที่จ ำเป็นตอ้งขอมติจำกที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ คณะกรรมกำรของบรษัิทจะ
น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตำมกฎระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

4.18 ในกรณีที่กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ตอ้งมีภำระภำษีเงินได ้คำ่อำกรแสตมป์ หรอืภำษีอื่นใด 
(ถำ้มี) ตำมประมวลรษัฎำกรหรอืกฎหมำยอื่นใด ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้ดงักลำ่วตอ้งเป็นผูร้บัภำระ
คำ่ภำษีดงักลำ่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมใหบ้รษัิทมีสทิธิหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4.19 ในกรณีที่กำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งมีภำระภำษีเงินได ้ค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอื่นใด 
(ถำ้มี) ตำมประมวลรษัฎำกรหรอืกฎหมำยอื่นใด ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้ดงักลำ่วตอ้งเป็นผูร้บัภำระ
คำ่ภำษีดงักลำ่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมใหบ้รษัิท มีสทิธิหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย ์

5.1 วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยบรษัิทจะด ำเนินกำรออกแบบและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

1) กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีขำยหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรร
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตำมช่ือที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บั
กำรจดัสรรในครัง้นีใ้นตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่
ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบรษัิทเริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) กรณีที่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัย  ์

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้
ฝำกหลกัทรพัยอ์ยู ่ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำก
วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำด
หลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นมุตัิใหท้  ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรพัยท์ัง้นี ้
ช่ือของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกับช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรร



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
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ประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตำมขอ้ 1) แทน 

3) กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลักทรพัยก์ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยส์มำชิก
เลขที่ 600 

บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจัดสรรไวใ้นบัญชีของบัญชีผูอ้อกหลกัทรพัย์
สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดง
สทิธิผูถื้อหุน้ดงักลำ่วจะตอ้งถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่ว โดยตอ้งติดตอ่ผำ่น
บรษัิทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึง่อำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ 
บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้
ในตลำดหลกัทรพัย ์ และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแลว้ 

5.2 กำรสง่มอบหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลอืกใหบ้รษัิทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
1) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำม

ของผูถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตำมช่ือที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียน ใบส ำคญัแสดง
สทิธิภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวำ่จะ
ไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำร
ของศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไว้
ในบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ในกรณีนีศ้นูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิฝำกไวก้ับ “บริษัท ศูนยฝ์ำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก“ และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชี จ ำนวนหุน้สำมญัที่บรษัิท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิซือ้
หุน้สำมัญภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิในตลำดหลกัทรพัย์
ไดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์ 



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
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ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั เลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรตำมขอ้ 2) ช่ือของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญไวใ้นบัญชีหลกัทรพัยด์งักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สำมญัไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แตป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนีบ้รษัิทจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศูนย์
รบัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญตำมจ ำนวนผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจำกกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันครบ
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชี เลขที่ 600 ดงักลำ่ว โดยตอ้งติดต่อ
ผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์  
และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะ
สำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้ของบรษัิท
ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอน
หุน้ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแลว้ 

6. เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 
เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวำ่เดิม บรษัิทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ 
และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณ์
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบรษัิทมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้ของบรษัิท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้ท่ีออกแลว้ของบรษัิทหรอื
กำรแบง่แยกหุน้ท่ีออกแลว้ของบรษัิท โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นบัตัง้แต่วนัที่ไดม้ีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทกับกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้
กระทรวงพำณิชย ์  

1) รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x Par 1 
 Par 0 

 
2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
 Par 1 
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โดยที ่

Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
Par 0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ 
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 
ของ “รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผล
บังคับทันทีนับตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ  
วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด (แลว้แต่กร ณี)   
ในกำรนี ้

"รำคำเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม"่ ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บรษัิทจะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัหกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่
ทัง้หมด  

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนัมำกกวำ่ 1 รำคำกำรเสนอขำยภำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้ง
จองซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนัใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม ่แตใ่น
กรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนัใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 
90  ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท"  ไดก้ ำหนดไวเ้ทำ่กบัมลูคำ่กำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบรษัิททัง้หมดหำร
ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันท ำกำร
ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่ไดร้ับสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่  
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) 
และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป  
และ/หรอื กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัแลว้แตก่รณี  

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซือ้ขำยใน 
ช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุน้สำมญัของบริษัทเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 
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1) รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
 MP x (A + B) 

 
2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
 (A x MP) + BX 

โดยที ่

Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้

เพื่อสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหมก่รณีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ กรณีกำรเสนอ
หุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกดัแลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ  เสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่วไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัแลว้แตก่รณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้  
(ถำ้มี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป 
และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ำกัดโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 
(“หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้กู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั  
โดยที่ “รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ดงักลำ่วต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำด
ตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท”  

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บั
สิทธิในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิ (Rights Offering) 
และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอื
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ใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหก้บัประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ำกดั (แลว้แตก่รณี)  

“รำคำเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินที่บรษัิทจะไดร้บัจำกกำรขำย
หลกัทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่
เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) รวมกบัเงินที่จะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรอืใช ้
สทิธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกวำ่ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้ง
จองซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำเฉลี่ยตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ แต่
ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำ  
รอ้ยละ 90  ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้   

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ  
ที่ใหส้ิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยด์งักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
ใดๆ ที่ใหส้ทิธิแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

1) รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
 MP x (A + B) 

 
2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
 (A x MP) + BX 

โดยที ่

Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท 



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
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A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
เพื่อสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหมก่รณีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ กรณีกำรเสนอ
หุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกดัแลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมัญได ้หรือใหส้ิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญตำมที่
เสนอขำยใหแ้ก่ผุถื้อหูน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/ หรือ เสนอ
ขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้หลงัหกัคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั 
ส ำหรบักำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรอื 
เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัรวมกบัเงินที่จะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ / 
เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซึ่งกำรเปลีย่นแปลง
รำคำกำรใชส้ิทธิและอัตรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบังคบัทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล  
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 

1) รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 
 (A + B) 

 
2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
 A 

โดยที ่

Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผูถื้อ

หุน้เพื่อสทิธิในกำรรบัหุน้ปันผล 
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
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6.5 เมื่อบรษัิทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบรษัิท (ที่ได้
มีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสมส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินไดจ้ำก
ผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช ้
สิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมม่ีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำด 
หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD)  

ทัง้นีอ้ตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำน  
ในแตล่ะรอบระยะปีบญัชีหำรดว้ยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบรษัิท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกั
ขำดทุนสะสมส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบ
ระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักล่ำวใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละ
รอบบญัชีดงักลำ่วดว้ย   

วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้
เครือ่งหมำย XD)   

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

1) รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 
 MP 

 
2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 
 MP - (D - R)] 

โดยที ่

Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท 
D คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 60 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของ

บริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำม
กฎหมำยหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 



 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
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6.6 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์อื่นอันท ำใหผ้ลตอบแทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชนอ์ันพึงได ้
 ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.5 ดงักล่ำวขำ้งตน้ใหเ้ป็นดุลยพินิจของบริษัทว่ำจะมีกำร 
พิจำรณำดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่ซึง่จะเป็นกำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำร
ใชส้ทิธิ (หรอืปรบัจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนอตัรำกำรใชส้ทิธิ) ใหมอ่ยำ่งเป็นธรรม โดยไมท่ ำใหส้ทิธิของ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และใหบ้ริษัทแจง้ใหส้  ำนกังำน 
กลต. ตลำดหลกัทรพัย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดงักลำ่วทนัทีที่มีเหตใุหต้อ้ง
ด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงสทิธิดงักลำ่ว หรอืก่อนวนัท่ีรำคำใชส้ทิธิใหมแ่ละอตัรำกำรใชส้ทิธิใหมม่ีผลบงัคบัใช้ 

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระตอ่กนั และจะค ำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลงั ในกรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกันใหค้  ำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงเรยีงล ำดบัดงันีค้ือ ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6  โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่ มีกำร
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 4 ต ำแหนง่   

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีกำรเปลีย่นแปลง
ซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส  ำหรบักำรค ำนวณ
จ ำนวนเงินจำกกำรใชส้ิทธิจะค ำนวณจำกรำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) คณูกบั
จ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำกำรใชส้ทิธิใหม ่คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่แสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ เมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินท่ี
ค ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธิมีเศษของบำทใหต้ดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นีใ้นกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหมท่ี่ค  ำนวณตำมสตูรมีรำคำต ่ำ
กวำ่มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบรษัิทนัน้ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิใหมเ่พียง
เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัเท่ำนัน้ ส  ำหรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ิทธิที่ค  ำนวณไดต้ำม 
ขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บรษัิทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธิก็
ได ้ทัง้นีห้ำกบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติมบริษัทตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนมุตัิใหอ้อกหุน้รองรบักำรปรบั
สทิธินัน้อยำ่งเพียงพอตอ่ส ำนกังำน กลต. ก่อนกำรปรบัสทิธิ จึงจะถือวำ่บรษัิทไดร้บัอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบั 

6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือ กำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปรบั 
อตัรำและรำคำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใชส้ิทธิแปลงสภำพมีผลบงัคบั 
ผำ่นระบบ SET Link หรอืระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และแจง้ตอ่ส ำนกังำน กลต. ภำยใน 15 วนันบั
แต่วนัที่กำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้ และจดัสง่ขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 
15 วันนับแต่วันที่ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและจะจัดใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำ
ขอ้ก ำหนดสทิธิที่แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท และ/หรอื ส  ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนง
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ในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมได้
ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว   

7. ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 
บรษัิทจะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มำแจง้ควำมจ ำนงที่
จะใชส้ิทธิในวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทไม่สำมำรถจัดใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิไดอ้ย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว 
สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนดในขอ้ 7.3 ยกเวน้กรณีที่บรษัิทไมส่ำมำรถออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งสดัสว่นกำรถือหุน้ของคนที่มิไดม้ีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 12 ขำ้งลำ่งนีใ้นกรณี
นีบ้รษัิทไมม่ีหนำ้ที่ตอ้งชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้ 7.1 บรษัิทจะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ ในกรณีที่บรษัิทไมส่ำมำรถคืนเงินคำ่เสยีหำยใหแ้ก่
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดภ้ำยในระยะเวลำดงักลำ่ว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 
ตอ่ปี โดยค ำนวณนบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัคืนเงินคำ่เสยีหำย    

อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ หำกบรษัิทไดท้ ำกำรสง่เช็ค ดรำ๊ฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรอืค ำสั่งจ่ำยเงินของ ธนำคำร 
ซึง่ขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสอืแสดงควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่ำเสียหำยคืนแลว้โดยชอบและไมม่ี
สทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมขอ้ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ   B x [MP – EP] 
โดยที ่

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไมส่ำมำรถจดัใหม้ี และ/หรอื เพิ่มขึน้ได ้ตำมอตัรำกำรใชส้ทิธิที่เปลีย่นแปลง
เพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

MP คือ รำคำปิดของหุน้สำมญัของบรษัิทในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 
EP คือ รำคำกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืรำคำกำรใชส้ทิธิทีม่ีกำปรบัรำคำตำมเง่ือนไขกำร

ปรบัสทิธิ (หำกม)ี 

7.4 หำกบรษัิทไดท้ ำกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้ 7 นีแ้ลว้ ใหถื้อเป็นสิน้สดุ 

อนึ่ง ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว (ทัง้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได ้
เนื่องจำกขอ้จ ำกดัในเรื่องอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว ซึ่งขอ้บงัคบับริษัทก ำหนดว่ำกำรถือหุน้ของคนต่ำง
ดำ้วจะตอ้งไม่เกินกว่ำรอ้ยละ 49 (สี่สิบเกำ้) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด ในกรณีเช่นนีบ้ริษัทจะไม่ชดเชย
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แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 

 

 

26 

ค่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่
เป็นคนตำ่งดำ้ว ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยหรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษัิท ชดใชใ้ดๆ ทัง้สิน้ 

8. มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ ำปี 2562 วนัที่ 30 เมษำยน 2562 มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใช้
สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เป็นจ ำนวน ไม่เกิน 
98,121,095 หุน้ (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 12.5 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 
ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2561 

9. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบักำรใชส้ทิธิไมเ่กิน  98,121,095 (เกำ้สบิแปดลำ้นหนึง่แสนสองหมื่นเกำ้สบิหำ้) หุน้ 
มลูคำ่ที่ตรำไว ้(Par Value) หุน้ละ  1.00 (หนึง่) บำท 
รำคำกำรใชส้ทิธิ หุน้ละ  1.00 (หนึง่) บำท 
หุน้ท่ีส  ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ
ไมเ่กิน 

 98,121,095 (เกำ้สบิแปดลำ้นหนึง่แสนสองหมื่นเกำ้สบิหำ้) หุน้ 

*คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 (สบิสองจดุหำ้) ของหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

เนื่องจำกหุน้สำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ดงันัน้หุน้สำมญัที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญกำรใชส้ิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดภ้ำยหลงัจำกที่บริษัทด ำเนินกำรจด
ทะเบียนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ดงักล่ำวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขอ 
อนุญำตน ำหุน้สำมญัที่ออกใหม่จำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลำด
หลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สำมญัดงักลำ่วสำมำรถท ำกำรซือ้ขำย
ในตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบรษัิท 

10. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
หำกมีหุน้สำมญัที่เหลือจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้กรรมกำรบริษัท จะเสนอผ่ำนที่ประชุมผูถื้อหุน้  
เพื่อพิจำรณำจดัสรรหุน้สำมญัที่เหลือจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ไป ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด เง่ือนไข 
และวิธีกำรที่เก่ียวขอ้งตำม พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์และ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

11. สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 
บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่
ส  ำหรบักำรใชส้ทิธิภำยใน 14 (สบิสี)่ วนั นบัตัง้แตว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธิซึง่บรษัิทฯ ไดร้บัช ำระคำ่หุน้ครบถว้นตำมจ ำนวนทีม่ี
กำรใชส้ิทธิแลว้ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ จดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิโดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท
เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบรษัิทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ 
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หุน้สำมญัออกใหม่ตำมกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกบัหุน้สำมญัของบริษัทที่ออกไป
ก่อนหนำ้นีทุ้กประกำร ซึ่งรวมทัง้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแต่วันที่
กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท หำกบรษัิทไดป้ระกำศวนัก ำหนดใหส้ทิธิในเงินปันผลหรอื ผลประโยชนอ์ื่นใด
แก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดจ้ดแจง้ช่ือของ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะไม่มีสิทธิไดร้บั
เงินปันผลหรอืผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 
หุน้ของบริษัทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกัด เวน้แต่กำรโอนหุน้นัน้จะเป็นเหตุใหผู้ท้ี่ไม่มีสญัชำติไทยถือหุน้ในบริษัทเกินกว่ำ  
รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดท้ัง้หมด หรอืตำมสดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในอนำคต 

13. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
บรษัิทไมม่ีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ซึง่บรษัิทจะปิดสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ยเป็นเวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย และ
ตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครือ่งหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ลว่งหนำ้ 2 
วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีขอ้จ ำกดักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ และมีขอ้จ ำกดัอนั
สบืเนื่องมำจำกขอ้บงัคบัของบรษัิทวำ่ดว้ยเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้ว โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

ก. บริษัทจะออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนตำ่งดำ้วที่ไดร้บัสิทธิเพียงบำงสว่น 
ซึง่ไดด้  ำเนินกำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 4.6 หำกกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วท ำ
ใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
ตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืตำมสดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในอนำคต 

ข. หำกขอ้จ ำกัดตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วที่ไดด้  ำเนินกำรใช้
สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 4.6  และตำมหลกักำร “มำก่อนไดก้่อน” (First-
Come First-Served) ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรือ บำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ขอ
สงวนสิทธิในกำรสง่เงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคน
ต่ำงดำ้วดงักลำ่ว ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดย
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) โดยบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ 
และ/หรอื คำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

ค. ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งดำ้วจะไมไ่ดร้บักำรชดเชยหรอืชดใชไ้มว่ำ่ในรูปแบบใดจำกบรษัิท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้ม)ี ในกรณีที่ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิไดโ้ดยมีสำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้  
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14. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ะหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิและวนัก่อนวนัท่ี
กระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะมีสถำนภำพและ
สิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ และสถำนภำพดงักลำ่วนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ี
กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ดงักลำ่วแลว้ 

ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ไดน้  ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่เกิดขึน้
จำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดท้  ำกำรใชส้ิทธิ
แลว้จะไดร้บักำรปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหำกรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิ 
(แลว้แต่กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้อย่ำงไรก็ตำมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจไดร้บัหุน้สำมญัสว่นเพิ่มชำ้กวำ่หุน้
สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสทิธิ 

15. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 
บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

16. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

16.1 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชดัแจง้ หรือเรื่องที่
ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั หรอืค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไปหรอืประกำศ หรอืขอ้บงัคบัของ 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6 หรือเรื่องที่ไม่ท ำใหส้ิทธิประโยชนข์องผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเรื่องกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชัดแจง้ใหบ้ริษัทกระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำม
ยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิก่อน   

16.2 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 16.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทและที่ประชมุผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 17.7 

16.3 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดร้บั
กำรผอ่นผนั   

16.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอใหแ้ก้ไขขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิ และรำคำกำรใชส้ทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรปรบัสทิธิตำมขอ้ 6 

16.5 บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัย ์ส  ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิใหท้รำบถึง
รำยละเอียดกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิตำมที่กลำ่วในขอ้ 16.1 หรือ 16.2 และจะจดัสง่ขอ้ก ำหนดสทิธิที่ 
มีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วต่อตลำดหลกัทรพัย ์ส  ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 
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15 วนันบัแต่วนัที่กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะด ำเนินกำรแจง้ต่อผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทกุรำยใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิตำมที่กลำ่วในขอ้ 16.1 หรือ 16.2 
ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยท์นัทีหรือก่อนเวลำ 9.00 ของวนัที่สิทธิมีผลบงัคบัใช ้และจะจดัสง่
ขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บักำร
รอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควร
ตำมที่บริษัทก ำหนด ทัง้นีบ้ริษัทจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำน
ใหญ่ของบริษัท และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลงไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

17. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
กำรเรยีกและ/หรอืกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

17.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทตอ้งจดัใหม้ีกำร
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงโดยเร็วภำยใน 30 วนันบัแต่วนัเกิด
เหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้
ก. เมื่อมีเหตกุำรณส์ ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั หรือกระทบ

ตอ่ควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ หรอื 
ข. เมื่อบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 25 ของจ ำนวน

หน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดม้ีกำรใชส้ิทธิประสงคจ์ะเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิ
ตำมข้อ 16 ทั้งนี ้บริษัท และ/หรือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก ำหนดสทิธิในเรือ่งอตัรำกำรใชส้ทิธิ รำคำกำรใชส้ทิธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวม/กันไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดม้ีกำรใชส้ทิธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิแทนบรษัิทได ้ 

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชุมจะตอ้งมีรำยช่ือเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ 
วนัก่อนวนัปิดสมดุ ทะเบียนดงักลำ่ว   

17.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 
ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
รอ้งขอใหบ้ริษัทสง่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ระบสุถำนที่ที่จะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนั
เป็นท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรอืกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำที่จะประชมุ รวมทัง้เรือ่งที่
จะพิจำรณำในท่ีประชมุ) ทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยภำยใน 7 วนัหลงัจำกปิดสมดุ
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ทะเบียน และแจง้ใหน้ำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ รวมทัง้แจง้ขอ้มลูผ่ำนระบบ SET Link หรอืระบบ
อืน่ใดตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดเป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ   

17.3 กำรมอบฉนัทะ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขำ้รว่มประชมุ และ/หรอืออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิครำวใดๆ ก็ได ้โดยผูร้บัมอบฉันทะดงักล่ำวจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉันทะ (ซึ่งท ำตำมแบบที่
บริษัท และ/หรือนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

17.4 องคป์ระชมุ 
ที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(ถำ้มี) ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัเป็นจ ำนวนผูม้ำประชุมไมน่อ้ยกวำ่ 25 รำย และเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่กึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิเขำ้รว่มประชมุจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ไดม้ีกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึง่ชั่วโมง แต่จ ำนวนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำเขำ้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่กำรประชมุ
ดงักล่ำวจดัขึน้โดยบริษัท บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนัแต่ไม่เกิน 14 
(สบิสี)่ วนันบัแตว่นัท่ีก ำหนดเป็นวนัประชมุครำวกอ่นโดยปฏิบตัิตำมขอ้ 17.2 ซึง่ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุจะไมม่ีกำรเรยีกประชมุใหม่ 

17.5 ประธำนท่ีประชมุ 
ใหป้ระธำนกรรมกำร หรอืรองประธำนกรรมกำร หรอืประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอืกรรมกำรรำยใดรำยหนึง่ของ
บริษัท หรือบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหนำ้ไม่เขำ้รว่มประชุม) 
ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนของที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

17.6 กำรออกเสยีงลงคะแนน 
ในกำรออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นดว้ยและคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยมีจ ำนวน
เทำ่กนัใหป้ระธำนท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง   

17.7 มติที่ประชมุ 
มติของที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เขำ้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และใหม้ตินัน้มีผลผกูพนัผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรอืไม ่ 
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บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้มติที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่วนั
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนันบัแตว่นัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ   

17.8 รำยงำนกำรประชมุ 
บริษัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธำนที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผูล้งนำมรบัรองรำยงำนกำร
ประชมุ และจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุไวก้บับรษัิท   

17.9 คำ่ใชจ้่ำยในกำรประชมุ 
บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุครัง้ 

17.10 ในกำรประชมุใหผู้ท้ี่ไดร้บัมอบหมำยหรอืที่ปรกึษำมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุได  ้
ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ บรษัิท หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบรษัิท และที่ปรกึษำกฎหมำยของบริษัท 
มีสิทธิที่จะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยในที่ ประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้

18. ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 
ข้อก ำหนดสิทธิฉบับนีจ้ะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย  
โดยขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กบั
กฎหมำยหรือประกำศใดๆ ที่มีผลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศ
ดงักลำ่วบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธิเฉพำะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 

 

 

 


