หนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(HYDRO-W1)

บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสำคัญ
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ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ที่เสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน
กำรถื อหุน้ (“HYDRO-W1” หรือ “ใบส ำคั ญ แสดงสิทธิ ครั้ ง ที่ 1”) ออกโดย บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) (“ผู้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิวำ่ ด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยผูอ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิทกุ ประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ได้รบั ทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิทธิ เป็ นอย่ำงดีแล้ว รวมทัง้ ได้ให้ ควำมเห็นชอบกับกำรแต่ง ตั้ง
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ย
ทัง้ นีผ้ อู้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำข้อกำหนดสิทธิและสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้
ณ สำนักงำนใหญ่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ดังกล่ำวได้ในวันและเวลำทำกำรของบุคคลดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี)
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คำจำกัดควำม
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น คำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกำหนดสิทธินใี ้ ห้มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
"ข้อกำหนดสิทธิ"

: หมำยถึ ง ข้อ ก ำหนดว่ ำ ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้ำ ที่ ข องผู้อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับนี ้ ซึง่ มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
"ใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
(“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1 (HYDRO-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ”) ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถ
โอนเปลี่ ย นมื อ ได้ หรื อ ใบแทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง มี ร ำยละเอี ย ดตำมที่ ร ะบุไว้ใ น
ข้อกำหนดสิทธิ
"ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
"บริษัท" หรือ "ผูอ้ อกใบสำคัญ : หมำยถึง บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
แสดงสิทธิ"
“ประกำศ ทจ. 34/2551”
: หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและ
กำรอนุญ ำตให้เ สนอขำยใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้น ที่ อ อกใหม่และหุ้น ที่ อ อกใหม่
เพื่ อ รองรับ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฉบับ ลงวัน ที่ 15 ธัน วำคม 2551 (รวมทั้ง ที่ มี ก ำรแก้ไ ข
เพิ่มเติม)
"วันทำกำร"
: หมำยถึง วันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: หมำยถึง ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมข้อ 2.3
"สมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบส ำคัญ : หมำยถึ ง สมุด ทะเบี ย นหรื อ แหล่ง ข้อ มูล ทำงทะเบี ย นซึ่ ง บัน ทึ ก รำยละเอี ยดเกี่ ย วกับ
แสดงสิทธิ" หรือ สมุดทะเบียน"
ใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียน
"สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: หมำยถึง สิทธิทงั้ ปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะสิทธิในกำรซือ้ หุน้
รองรับสิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ ื อใบสำคัญ
แสดงสิทธิสทิ ธิในกำรได้รบั ค่ำเสียหำยในกรณีหนุ้ รองรับไม่เพียงพอ
"หุน้ รองรับ"
: หมำยถึง หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) จำนวน 98,121,095 หุน้
ที่จัดไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จะออก
เพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรับสิทธิภำยใต้ขอ้ กำหนดสิทธิ
“หุน้ ”
: หมำยถึง หุน้ สำมัญออกใหม่ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง : หมำยถึง ระยะเวลำที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ
ในกำรใช้สทิ ธิ”
เพิ่มทุนของบริษัทสำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 4.3
"วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563
"วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ"
: ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“สำนักงำน ก.ล.ต.”
: หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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"นำยทะเบียนใบสำคัญ แสดง : หมำยถึง บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก
สิทธิ"
แ ข ว ง ดิ นแ ด ง เ ข ต ดิ น แ ด ง ก รุ ง เ ท พม หำ น ค ร 10400 โ ท ร ศั พ ท์ 0-2009-9000
โทรสำร 0-209-9991 และ/หรือ นิ ติ บุค คลใดๆ ที่ ได้ร ับ กำรแต่ง ตั้ง ให้เ ป็ น นำยทะเบี ย น
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยใหม่ที่รบั โอนสิทธิ และหน้ำที่ของนำยทะเบียนเกี่ ยวกับกำรเป็ น
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธินี ้
“ตลำดหลักทรัพย์”
: หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์"
: หมำยถึง บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ระบบ SET Link”
: หมำยถึ ง ระบบเปิ ด เผยสำรสนเทศของบริษั ท จดทะเบี ย นผ่ำ นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข อง
ตลำดหลักทรัพย์
1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อ

:

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีกำรจัดกำร

:
:

จำนวนที่ออก
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

:
:
:

รำคำกำรใช้สทิ ธิ

:

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัน ครบก ำหนดอำยุใ บสำคัญ
แสดงสิทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ จัด สรรไว้
เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิ

:
:
:
:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
ครัง้ ที่ 1 (HYDRO-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ระบุชื่อและสำมำรถเปลีย่ นมือได้
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights
Offering) โดยบริษัทจะเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่มีรำยชื่อปรำกฎ
อยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ( Record Date) ในวั น ที่ 9 พฤษภำคม 2562
ในอัตรำส่วนหุน้ สำมัญของบริษัท 8 หุน้ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้
ปั ดทิง้ ทัง้ จำนวน และในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภำยหลังจำกกำรจัดสรรบริษัท
จะดำเนินกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่ำวต่อไป
ไม่เกิน 98,121,095 หุน้
หน่วยละ 0.00 บำท (ศูนย์บำท)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้ หุน้ สำมัญได้ 1 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำหุน้ ไว้ หุน้ ละ 1.00
บำท) เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ ทัง้ นีร้ ำคำกำรใช้สิทธิจะ
ไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัท ในกรณีที่มีเศษของหุน้ จำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพตำมใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดเศษนัน้ ทิง้
1 บำทต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ ทัง้ นีร้ ำคำกำรใช้
สิทธิจะไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัท)
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565
2 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 98,121,095 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของ
สั ด ส่ ว นจ ำนวนหุ้ น รองรั บ ต่ อ จ ำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ ำ ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท
ณ วันที่ 9 พฤษภำคม 2562
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*วิธีกำรคำนวณสัดส่วนหุน้ รองรับ
จำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
=
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
=

98,121,095
784,968,760

= ร้อยละ 12.50
ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้ :
สิทธิ

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง :
ในกำรใช้สทิ ธิ

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ตลำดรองของใบสำคัญแสดง
สิทธิ
ตลำดรองของหุ้น สำมัญ เพิ่ ม
ทุน ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้สิท ธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เหตุ ใ นกำรปรับ รำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สทิ ธิ

:
:
:

:

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำกำรวันแรก
ของทุก ๆ 3 เดือน (เดือน มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน
ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิ วนั สุดท้ำยตรงกับ วันที่ 10 กุมภำพันธ์
2565 และในกรณี วัน ใช้สิท ธิ ค รัง้ สุด ท้ำ ยตรงกับ วัน หยุด ท ำกำรของบริษั ท ให้เ ลื่อ นวัน
กำหนดใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำยดังกล่ำวเป็ นวันเปิ ด ทำกำรสุด ท้ำยก่อ นหน้ำวันใช้สิท ธิ ค รัง้
สุ ด ท้ ำ ยดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริหำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยต่อไป
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิ ทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท จะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริษัท ระหว่ำ งเวลำ 9.00 น. ถึ ง 15.00 น.
ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
กำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำยจะต้ องไม่นอ้ ยกว่ำ
15 วันก่อนวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
เมื่อผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญ เพิ่มทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงได้
บริ ษั ท จะน ำใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกและเสนอขำยในครั้ง นี ้เ ข้ำ จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
บริษัทจะนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเงื่ อนไขกำร
ปรับสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ
เงื่ อ นไขของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ำรณ์ที่ มี ลัก ษณะตำมที่ ก ำหนดไว้ใ น
ข้อ 11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ที่จะออกใหม่ และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใยสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม)
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ทุนในครัง้ นี ้
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จำกกำรเพิ่มทุน
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เพื่อใช้ในกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต กำรลงทุนขยำยธุรกิจ และ/หรือ เป็ นเงินทุน
หมุน เวี ย นในกำรท ำธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เมื่ อ มี ก ำรใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจำกกำรที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รบั จำก
กำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิไปขยำยธุรกิจ สร้ำงควำมแข็งแกร่งและรำยได้
ให้แก่บริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัทในอัตตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภำยหลังจำกกำรหักภำษี และ
ทุนสำรองต่ำงๆ ทัง้ หมดของบริษัทตำมที่กฎหมำยและบริษัทกำหนดโดยอ้ำงอิงงบกำรเงิน
เฉพำะของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะขึน้ อยู่กับแผนกำรลงทุน
ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต
โดยอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
อำทิ ใช้เป็ นทุนสำรองสำหรับกำรชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริษัท
หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะตลำดซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท
ในอนำคต

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.1

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทกุ รำย
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องระบุชื่อ
“ศู น ย์ ร ั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ ” เป็ นผู้ ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ทนในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ
นำยทะเบี ย นใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะออกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ำมแบบที่
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์

2.2

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและ
เก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ ทงั้ หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ รองรับ
ของบริษัทหรือจนกว่ำจะครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

2.3

ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.3.1 ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีท่วั ไป
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุ คลหรือนิติบคุ คลที่ปรำกฏชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิใน
จำนวนดังกล่ำวที่ระบุอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของ
กำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ สำมำรถ
ใช้ยนั กับผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมข้อ 3.1.1 เกิดขึน้ แล้วในวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ข้ำงต้นซึง่ สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผรู้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
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ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุ คลหรือ นิติบคุ คลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั แจ้ง
เป็ นหนังสือจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็ นผูท้ รงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนตำมที่ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวน
รวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในชื่ อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อใบสำคัญ
แสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีหน้ำที่
ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผูท้ รงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์แ ละ
ลงทะเบียนให้ผูท้ รงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยดังกล่ำวเป็ นผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั แจ้งจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ มื่อได้มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิท ธิ ที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ที่ปรำกฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์นนั้
หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำกำรแก้ไข (ไม่วำ่ ด้ว ยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจำนวนลดลงตำมจำนวน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั กล่ำว

3. กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
3.1.1 แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้ อนและผูร้ บั โอน
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นผูท้ ี่สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิระบุชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่จะทำกำรโอน หรือผูร้ บั โอนคนสุดท้ำยโดยมี
กำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่อง ครบถ้วนจำกผูท้ ี่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่ มอบใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ไว้ดว้ ย
ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบริษัท
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั คำขอ
ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผรู้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ลง
ลำยมือชื่อเป็ นผูร้ บั โอนในด้ำนหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ครบถ้วนแล้ว
ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบุคคลภำยนอก
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนั กับบุคคลภำยนอกได้ก็ตอ่ เมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้
ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
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3.1.2

กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะต้อ งกระท ำ ณ ส ำนัก งำนใหญ่ ข องนำยทะเบี ย นใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นวัน และเวลำท ำกำรของ
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตำมแบบ และวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 3.1.1 พร้อมทัง้ หลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้อง และควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
และให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผขู้ อ
ลงทะเบียนนัน้

3.1.3

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
พร้อมทัง้ รับรองกำรโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ตอ้ งออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้ใหม่ หรือภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนและ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ตอ้ งออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่

3.1.4

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสทิ ธิปฏิเสธไม่รบั ดำเนินกำรตำมคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ จะขัดต่อกฎหมำย หรือขัดต่อ
ข้อ จ ำกัด กำรโอนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ (ถ้ำ มี ) โดยนำยทะเบี ย นใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะแจ้ง ให้ผู้ข อ
ลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั คำขอลงทะเบียนและ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ น ไปตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ศนู ย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิ
4.1

วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
วั น ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ค รั้ง แรกตรงกั บ วั น ที่ 2 มี น ำคม 2563 และวั น ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ค รั้ง สุ ด ท้ำ ยคื อ
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 ในกรณี ที่วันใช้สิทธิ ดังกล่ำวตรงกั บวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อ นวัน
กำหนดกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ ทัง้ นีอ้ ำยุรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่เกิน 2 ปี
ยกเว้นกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ แรกและครัง้ สุดท้ำย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิท ธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรซื ้อ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ใ นทุก วัน ท ำกำรวัน แรกของเดื อ นมี น ำคม เดื อ นมิ ถุ น ำยน เดื อ นกั น ยำยน และ
เดื อ นธัน วำคมของแต่ละปี ป ฏิ ทิ นนับจำกวัน ใช้สิทธิ ครัง้ แรก นับ จำกวัน กำหนดกำรใช้สิท ธิ ครัง้ แรกตลอดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิท ธิ ("วั น ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ " ) ในกรณี ที่ วัน กำหนดกำรใช้สิท ธิ ดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของ
ตลำดหลักทรัพย์ให้เลือ่ นวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ
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ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิ นอกเหนือจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
4.2

กำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยูท่ งั้ หมดหรือบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สทิ ธิภำยใน
วันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั กล่ำวและให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภำพโดยไม่มีกำรใช้สทิ ธิ

4.3

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
4.3.1 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญแต่ละครั้ ง (ยกเว้นกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมวิธีกำรและขัน้ ตอนกำรใช้สิทธิตำม
ข้อ 4.6 (“ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำ
กำร ก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”)
ในกรณีที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัท ให้เลื่อนวันทำกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวเป็ น
วันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ ดังกล่ำว ยกเว้นกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ำย
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนด
สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรที่จะใช้สิทธิซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัทจะแจ้งข่ำว
และรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ อัตรำ
กำรใช้สทิ ธิ รำคำกำรใช้สทิ ธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้ และใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี ) และสถำนที่ใช้สิทธิผ่ำน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ
5 วันก่อนวันเริม่ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
4.3.2

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญครัง้ สุดท้ำย
ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งแจ้ง ควำมจ ำนงตำมวิ ธี ก ำรและขั้น ตอนกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมข้อ 4.6
ในระหว่ำ งเวลำ 9.00 น. ถึ ง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วัน ก่ อ นวัน ก ำหนดใช้สิท ธิ ค รัง้ สุด ท้ำ ย
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทัง้ นีบ้ ริษัทจะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิท ธิ ครัง้ สุดท้ำย อัต รำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอี ยดบัญชี ธนำคำร
เพื่อกำรจองซือ้ และใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันก่อนเริ่มระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย พร้อมทัง้ ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏใน
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สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำย
ทัง้ นีบ้ ริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำยเป็ น
เวลำ 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึน้ เครื่องหมำยห้ำมกำรซือ้
ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิลว่ งหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่ อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุด
ของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันปิ ดสมุดทะเบียนเดิม
ดังกล่ำว ทัง้ นีใ้ บสำคัญแสดงสิทธิจะพักกำรซือ้ ขำยจนถึงวันกำหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
4.4

นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ :0-2009-9000
โทรสำร : 0-2009-9991
Website : http://www.tsd.co.th
E-mail : TSDCallCenter@set.or.t
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยชื่ อ และนำมสกุล สัญชำติ และที่อยู่ของผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
รำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องตำมที่ศู นย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่ำสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลำด
ดังกล่ำว

4.5

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.3.1 ณ สถำนที่ตำมที่อยูด่ งั ต่อไปนี ้
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อำคำรทีพี & ที ชัน้ 14 ซอยวิภำวดีรงั สิต 19 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2936-1661-2
โทรสำร : 0-2936-1669
Website : http://www.hydrotek.co.th
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ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กบั ผูถ้ ือใบสำคั ญแสดง
สิทธิทรำบผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์
4.6

วิธีกำรใช้สทิ ธิและขัน้ ตอนกำรใช้สทิ ธิ
4.6.1 ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษั ท
และ/หรื อ ตัว แทนรับ แจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ (ถ้ำ มี ) หรื อ ดำวน์โ หลดจำกเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท
www.hydrotek.co.th โดยสำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิตำมที่ระบุ
ในข้อ 4.3.1 ข้ำงต้น
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เป็ นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้ทนั ที
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้ งกำร
ใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนดดังนี ้
 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิตอ้ งแจ้งควำม
จำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะ
ด ำเนิ น กำรแจ้ง กั บ ศู น ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ ขอถอนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ำกบัญ ชี “บริ ษั ท
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออก
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
 ในกรณี ที่ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ม่ มี บัญ ชี ซื อ้ ขำยหลัก ทรัพ ย์โ ดยใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ อ ยู่ กับ
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิ
ต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่ อขอถอนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ตำมที่ต ลำดหลัก ทรัพ ย์
กำหนด โดยยื่น ต่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จำก “บัญชี บริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์” โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็ น
หลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบส ำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless))
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
โดยต้องดำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สทิ ธิดงั นี ้
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ก. แบบแจ้ง ควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ที่ ได้ก รอกข้อ ควำมถูก ต้อ งชัด เจน และ
ครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แ ก่บ ริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ข. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงลำยมื อชื่อผูโ้ อนด้ำนหลังตำมจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุน และหนังสือมอบอำนำจให้ผู้อื่น มำรับใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฉบับใหม่
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี)
ค. ชำระเงินตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐำน
กำรชำระเงิ นให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ จะต้องชำระเงินตำมวิธีกำรใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) กรณี ชำระด้วยกำรโอนเงิ นเข้ำบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ ธนำคำร ทหำรไทย จำกัด
(มหำชน) สำขำส ำนั ก งำนใหญ่ ชื่ อ บั ญ ชี “บริ ษั ท ไฮโดรเท็ ค จ ำกั ด (มหำชน)”
เลขที่ บัญ ชี 001-9-50733-4 โดยให้แ นบหลักฐำนกำรโอนเงิ น ที่ธ นำคำรออกให้พ ร้อมระบุ
ชื่อ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ
2) ชำระเป็ นเช็ คบุคคล แคชเชี ยร์เช็ ค ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็ บได้ในเขตกรุ งเทพมหำนคร
ภำยใน 1 วัน ท ำกำรนับ จำกวัน ที่ แ จ้ง ควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ใ นแต่ละครัง้ โดยเช็ ค บุค คล
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำ
กำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล
และเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังด้วย หรือ
3) ชำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
จะเป็ นผูก้ ำหนดและแจ้งให้ทรำบต่อไป
ทัง้ นี ้ กำรใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) บริษัทจะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนำยกเลิกกำรใช้สทิ ธิซอื ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ที่เรียกเก็บ
เงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในครัง้ นั้นๆ
แต่ทงั้ นี ้ ไม่ถือเป็ นกำรตัดสิทธิ ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป
เว้นแต่เป็ นกำรใช้สิทธิ ในครัง้ สุดท้ำยบริษัทจะถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ นนั้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มี
กำรใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่วำ่ กรณีใดๆ
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ง. ผู้ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งเป็ นผู้ร ับ ผิ ด ชอบค่ ำ อำกรแสตมป์ หรื อ ภำษี อื่ น ใด (ถ้ำ มี )
ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บงั คับในกำรใช้สทิ ธิซือ้
หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
จ. หลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย :
สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่
หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผใู้ ช้สทิ ธิเป็ นผูเ้ ยำว์จะต้องแนบสำเนำบัตรประชำชนของ
ผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผเู้ ยำว์อำศัยอยู่พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว :
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
3) นิติบคุ คลสัญชำติไทย :
สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยูใ่ นหนังสือ
รับรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2)
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
4) นิติบคุ คลต่ำงด้ำว :
สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุ คคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และรับรองโดย
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้
นัน้ ๆ
5) คัสโตเดียน (Custodian) :
สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนพร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ี
อำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และรับรองโดย
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้
นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หำกผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิ ที่จะถือว่ำผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำมบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุ พินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมควำมเหมำะสม

12

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1

สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 1

4.7

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอัตรำกำร
ใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 8 หุน้ เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6

4.8

จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้นหำรด้วยรำคำกำรใช้สทิ ธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทจะออกหุน้ สำมัญเป็ น
จำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยูจ่ ำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ น
เช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพำะคืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่วำ่ ในกรณี
ใดๆ
ในกรณีที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ
ตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุน้ สำมัญที่จะได้รบั จำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้

4.9

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญไม่ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
มีสิทธิในกำรซือ้ หุน้ ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญจะต้องใช้สทิ ธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญในครัง้ เดียวทัง้ จำนวน ยกเว้นในกำรใช้
สิทธิ ครัง้ สุดท้ำยนีผ้ ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสำมำรถใช้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญโดยไม่มีกำรกำหนด จำนวนหุน้
สำมัญขัน้ ต่ำ

4.10 หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รบั เอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ตำม
ข้อ 4.6.1 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รบั ชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบ
แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ ถกู ต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำกำร
แก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำ
กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะถือ
ว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญในครัง้ นัน้ ๆ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งเงินที่ได้รบั โดยไม่มีดอกเบีย้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผถู้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดย
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญใหม่ได้ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ ต่อไป เว้นแต่กำรใช้สทิ ธิครัง้ นัน้ จะเป็ นกำรใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ ในกรณีเช่นนีบ้ ริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใดไม่วำ่ กรณีใดๆ
13

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1

สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 1

4.11 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิ ที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งตำมลำดับ ดังต่อไปนี ้ ตำมที่บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร
ก.
ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(ถ้ำมี) ไม่ได้รบั เงินครบตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/ หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดย
ไม่มีกำรใช้สทิ ธิ หรือ
ข.
ถือว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ องซือ้ มีจำนวนเท่ำกับจำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิตำมรำคำกำรใช้สทิ ธิใน
ขณะนัน้ หรือ
ค.
ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สทิ ธิ
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ นกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย บริษัทจะดำเนินกำรตำมข้อ ข) และกำรกระทำใดๆของบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ให้ถือว่ำเป็ นที่สดุ
ในกรณี ต ำมข้อ ก) และ ค) บริ ษั ท และ/หรื อ ตั ว แทนรับ แจ้ ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ (ถ้ำ มี )
จะส่งเงินที่ได้รบั ไว้คืนเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพำะและใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้สทิ ธิ
ดังกล่ำว โดยจะส่งคืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวัน
กำหนดกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ โดยไม่มีดอกเบีย้
ในกรณีตำมข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำมีกำรใช้สทิ ธิ
เพียงบำงส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งมอบใบสำคัญ
แสดงสิทธิสว่ นที่เหลือคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย เว้นแต่เป็ นกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ำย
4.12 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สทิ ธิให้แก่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วนั ครบกำหนดกำรใช้สิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นบั แต่วนั ที่พน้ กำหนด
14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คืน
อย่ำ งไรก็ ดี หำกบริษั ท และ/หรือ ตัว แทนรับ แจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิท ธิ (ถ้ำ มี ) ได้ท ำกำรส่ง เช็ ค ดร๊ำ ฟท์
ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงิ นของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญสิทธิ ทำงไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในหนังสือแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้รบั เงินคืนโดยชอบและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/ หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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4.13 เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำร
ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ ได้สง่ มอบทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญ
พร้อมทัง้ หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 4.6.1 จ) และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สทิ ธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี)
4.14 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยแล้ว แต่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของกำรใช้
สิทธิที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนให้ถือว่ำใบสำคัญ
แสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สทิ ธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิใดๆ ไม่ได้อีก
4.15 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิ บริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิท ธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ใ บใหม่โดยมี จำนวนของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว หำกใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ อยู่ในระบบใบหุน้
โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธินนั้ ๆ และจะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดง
สิทธิใบเก่ำ
4.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทได้รบั ชำระค่ำหุน้ ครบตำมจำนวนที่มีกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้
ใช้สิทธินนั้ เข้ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้
สิทธิในครัง้ นัน้
ทัง้ นีบ้ ริษัทจะดำเนินกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 14 วันนับแต่วนั กำหนดกำรใช้สทิ ธิ แต่ละครัง้
หุน้ สำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสทิ ธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญของ
บริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำรนับตัง้ แต่วนั ที่นำยทะเบียนหุน้ ของบริษัทจะได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนัน้ ในสมุด
ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท และกระทรวงพำณิ ช ย์ร ับ จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ช ำระแล้ว เรี ย บร้อ ยทุ ก ประกำร
อันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่หนุ้ สำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินกำรชดใช้คำ่ เสียหำยที่เกิดขึน้ ให้แก่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ตำมข้อ 7 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ถึงแม้ว่ำจะมีหนุ้ สำมัญเพียงพอ ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ น
บุคคลต่ำงด้ำวหรือนิติบคุ คลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ระบุใน
ข้อบังคับของบริษัท
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4.17 ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็ นผูพ้ ิจำรณำข้อกำหนด
เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิทงั้ ด้ำนรำคำและ
อัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรคำนวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
เกี่ยวข้องกำหนด ทัง้ นี ้ หำกมีกรณีที่จำเป็ นต้องขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมกำรของบริษัทจะ
นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมกฎระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.18 ในกรณีที่กำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องมีภำระภำษี เงินได้ ค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษี อื่นใด
(ถ้ำมี) ตำมประมวลรัษฎำกรหรือกฎหมำยอื่นใด ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ดังกล่ำวต้องเป็ นผูร้ บั ภำระ
ค่ำภำษี ดงั กล่ำวทัง้ สิน้ รวมทัง้ ยินยอมให้บริษัทมีสทิ ธิหกั ภำษี ณ ที่จ่ำยได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
4.19 ในกรณีที่กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ตอ้ งมีภำระภำษี เงินได้ ค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษี อื่นใด
(ถ้ำมี) ตำมประมวลรัษฎำกรหรือกฎหมำยอื่นใด ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ดังกล่ำวต้องเป็ นผูร้ บั ภำระ
ค่ำภำษี ดงั กล่ำวทัง้ สิน้ รวมทัง้ ยินยอมให้บริษัท มีสทิ ธิหกั ภำษี ณ ที่จ่ำยได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
5. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
5.1

วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษั ท จะด ำเนิ น กำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิท ธิ ให้แ ก่ผู้ถื อ หุน้ เดิม ของบริษั ท ตำมสัด ส่ว นกำรถื อ หุ้น (Rights
Offering) โดยบริษัทจะดำเนินกำรออกแบบและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
1)

กรณีที่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีขำยหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรร
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนีผ้ ทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั
กำรจัดสรรในครัง้ นีใ้ นตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจได้รบั ภำยหลังจำกที่
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริม่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์

2)

กรณีที่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้
ฝำกหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ผูไ้ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนีผ้ ทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำด
หลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ทำกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ทงั้ นี ้
ชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่ อเจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรร
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ประสงค์ที่จะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้ มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินกำรออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรตำมข้อ 1) แทน
3)

กรณีที่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600
บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึก ยอด
บัญชี จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมจำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชี ของบัญชี ผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ตอ้ งกำรขำยใบสำคัญแสดง
สิทธิผถู้ ือหุน้ ดังกล่ำวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำน
บริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซึง่ อำจจะมีคำ่ ธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ
บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้
ในตลำดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดง
สิทธิออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ว

5.2

กำรส่งมอบหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1)
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน้ สำมัญประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ โดยให้ออกใบหุน้ ในนำม
ของผูถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ศูน ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์จ ะส่ง มอบใบหุ้น ตำมจ ำนวนที่ ใ ช้สิท ธิ แ ก่ ผู้ ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตำมชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ใบสำคัญแสดง
สิทธิภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิ แต่ละครัง้ ในกรณีนผี ้ ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะ
ได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอำจจะได้รบั ภำยหลังจำกที่หนุ้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซือ้
ขำยในตลำดหลักทรัพย์
2)
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน้ สำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ แต่ประสงค์จะใช้บริกำร
ของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้
ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบญ
ั ชี ซือ้ ขำยหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนีศ้ นู ย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก“ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุน้ สำมัญที่บริษัท
หลักทรัพย์นนั้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็ จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุน้
สำมัญที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผใู้ ช้สิทธิ ซือ้
หุน้ สำมัญภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ ในกรณี นีผ้ ูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์
ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หนุ้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
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ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ เลือกให้บ ริษัทดำเนินกำรตำมข้อ 2) ชื่อของผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ดำเนินกำรออกใบหุน้ แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ตำมข้อ 1) แทน
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน้ สำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนบี ้ ริษัทจะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิฝำกไว้กบั ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำร
ฝำกให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ร ับ จำกกำรจัด สรรหุ้น ภำยใน 7 วัน ท ำกำรนับ จำกวัน ครบ
กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่ อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องกำรขำยหุน้ ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องถอนหุน้ ออกจำกบัญชี เลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อ
ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ วั ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด ดังนัน้ ในกรณีนผี ้ ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะ
สำมำรถขำยหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หนุ้ ของบริษัท
ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ได้ดำเนินกำรถอน
หุน้ ออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ว

6. เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ
เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่ำเดิม บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ
และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุ นตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
6.1

เมื่อบริษัทมีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ ของบริษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ ที่ออกแล้วของบริษัทหรือ
กำรแบ่งแยกหุน้ ที่ออกแล้วของบริษัท โดยกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตัง้ แต่วนั ที่ได้มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์
1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

2)

=

Price 0 x Par 1
Par 0

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x Par 0
Par 1
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แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1

สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 1

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0
6.2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

เมื่ อ บริษั ท เสนอขำยหุ้น สำมัญ ออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือ หุ้น เดิ มตำมสัดส่ว นกำรถื อ หุ้น ( Rights Offering) และ/หรือ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่ำร้อยละ 90
ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท” ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผล
บังคับทันทีนับตัง้ แต่วนั แรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ไ ด้รบั สิทธิ ในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ
วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
ในกำรนี ้
"รำคำเฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่" คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ หมดที่บริษัทจะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่
ทัง้ หมด
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำยภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้อง
จองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวด้วยกันให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ แต่ใน
กรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกันให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ
90 ของ "รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท" มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท" ได้กำหนดไว้เท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษัททัง้ หมดหำร
ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ ขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำร
ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วัน ที่ ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วัน แรกที่ ผู้ซือ้ หุ้นสำมัญ จะไม่ได้ร ับ สิท ธิ ในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering)
และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป
และ/หรือ กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อ หุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ” เนื่ อ งจำกหุ้น สำมัญ ไม่มีกำรซือ้ ขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมของหุน้ สำมัญของบริษัทเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
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1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

2)

สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 1

=

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

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP (A + B)]
(A x MP) + BX

โดยที่

6.3

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณีกำรเสนอ
หุน้ สำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใน
วงจำกัดแล้วแต่กรณี
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผูถ้ ื อหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
จำนวนเงิ นที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์นนั้
(ถ้ำมี) ทัง้ จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป
และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด

เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิ ม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นนั้ มีสิทธิ ที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้ หรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ
(“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภำพ”) เช่น หุน้ กู้แปลงสภำพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ
โดยที่ “รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” ดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำด
ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั
สิทธิในกำรซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering)
และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญได้ หรือ
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ให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยให้กบั ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลใน
วงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
“รำคำเฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รบั จำกกำรขำย
หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญนัน้ หำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธินนั้
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้อง
จองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ แต่
ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท" มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ
ที่ให้สิทธิ แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้หรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สทิ ธิแปลงสภำพ / เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญได้ หรือให้สทิ ธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1 =

2)

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

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
(A x MP) + BX

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
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6.4

A

คือ

B

คือ

BX

คือ

สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 1

จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณีกำรเสนอ
หุน้ สำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใน
วงจำกัดแล้วแต่กรณี
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิ ที่จะ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ น หุน้ สำมัญได้ หรือให้สิทธิ ในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญตำมที่
เสนอขำยให้แก่ผถุ้ ือหูน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/ หรือ เสนอ
ขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
จำนวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
สำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัดรวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ /
เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญได้ หรือให้สทิ ธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ

เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่มีสิทธิ รบั หุน้ ปั นผล
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมำย XD)
1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

2)

=

Price 0 x A
(A + B)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ ปั นผล
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สำมัญปั นผล
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เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท (ที่ได้
มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสมสำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยและภำษี เงินได้จำก
ผลกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมำย XD)
ทัง้ นีอ้ ตั รำร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรดำเนินงำน
ในแต่ละรอบระยะปี บญ
ั ชีหำรด้วยกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหัก
ขำดทุน สะสมสำรองตำมกฎหมำย ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ส่วนน้อยและภำษี เงิ น ได้ของผลกำรดำเนิ นงำนของรอบ
ระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละ
รอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
วันที่ใช้ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้
เครือ่ งหมำย XD)
"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น
1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

2)

=

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

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x MP
MP - (D - R)]

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยจริงแก่ผถู้ ือหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของ
บริ ษั ท (ที่ ไ ด้มี ก ำรตรวจสอบแล้ว ) หลัง จำกหัก ขำดทุน สะสมและส ำรองตำม
กฎหมำยหำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล
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6.6

ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์อื่นอันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ เสียสิทธิ และประโยชน์อันพึงได้
ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่ำวข้ำงต้นให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทว่ำจะมีกำร
พิจำรณำดังต่อไปนีห้ รือไม่ ซึง่ จะเป็ นกำรพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำร
ใช้สทิ ธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สทิ ธิ) ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สทิ ธิของ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้ เป็ นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงำน
กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวทันทีที่มีเหตุให้ตอ้ ง
ดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงสิทธิดงั กล่ำว หรือก่อนวันที่รำคำใช้สทิ ธิใหม่และอัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่มีผลบังคับใช้

6.7

กำรคำนวณกำรเปลีย่ นรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็ นอิสระต่อกัน และจะคำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ก่อ นหลัง ในกรณี ที่เหตุกำรณ์ต่ ำงๆ จะเกิ ดขึน้ พร้อมกันให้คำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนีค้ ือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่ มีกำร
คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

6.8

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีกำรเปลีย่ นแปลง
ซึ่งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ สำหรับกำรคำนวณ
จำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิจะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คูณกับ
จำนวนหุน้ สำมัญ (จำนวนหุน้ สำมัญคำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุน้ ออกมำเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ในกรณีจำนวนเงินที่
คำนวณได้จำกกำรใช้สทิ ธิมีเศษของบำทให้ตดั เศษของบำททิง้
ทัง้ นีใ้ นกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็ นผลทำให้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่ที่คำนวณตำมสูตรมีรำคำต่ำ
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญ (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่เพียง
เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญเท่ำนัน้ สำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ใ หม่ให้ใช้อตั รำกำรใช้สิทธิ ที่คำนวณได้ตำม
ข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม

6.9

บริษัทอำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิ ก็
ได้ ทัง้ นีห้ ำกบริษัทต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับกำรปรับ
สิทธินนั้ อย่ำงเพียงพอต่อสำนักงำน กลต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัทได้รบั อนุญำตให้เสนอขำยหุน้ รองรับ

6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ กำรออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.9 บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปรับ
อัตรำและรำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทนั ทีหรือก่อนวันที่อตั รำหรือรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพมีผลบังคับ
ผ่ำนระบบ SET Link หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงำน กลต. ภำยใน 15 วันนับ
แต่วนั ที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน
15 วันนับแต่วันที่ได้รบั กำรร้องขอเป็ นหนังสือจำกผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็ บรักษำสำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนง
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ในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิที่ แก้ไขเพิ่มเติมได้
ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
7. ค่ำเสียหำยกรณีท่บี ริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ
บริษัทจะชดใช้คำ่ เสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดังนี ้
7.1

บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มำแจ้งควำมจำนงที่
จะใช้สิทธิ ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิ แต่ละครัง้ และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหนุ้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่ำ ว
สำมำรถคำนวณได้ตำมที่กำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถออกหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิได้เนื่องจำกข้อจำกัดเรือ่ งสัดส่วนกำรถือหุน้ ของคนที่มิได้มีสญ
ั ชำติไทยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 12 ข้ำงล่ำงนีใ้ นกรณี
นีบ้ ริษัทไม่มีหน้ำที่ตอ้ งชดใช้คำ่ เสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2

กำรชดใช้คำ่ เสียหำยตำมข้อ 7.1 บริษัทจะชำระให้เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5
ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วนั ที่พน้ กำหนด 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินค่ำเสียหำย
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกบริษัทได้ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของ ธนำคำร
ซึง่ ขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิท ธิได้รบั เงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป

7.3

กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมข้อ 7.1 มีสตู รกำรคำนวณดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ B x [MP – EP]
โดยที่
B
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ ตำมอัตรำกำรใช้สทิ ธิที่เปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย
MP
คือ
รำคำปิ ดของหุน้ สำมัญของบริษัทในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
EP
คือ
รำคำกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สทิ ธิทมี่ ีกำปรับรำคำตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิ (หำกมี)

7.4

หำกบริษัทได้ทำกำรชดใช้คำ่ เสียหำยตำมข้อ 7 นีแ้ ล้ว ให้ถือเป็ นสิน้ สุด
อนึ่ง ในกรณีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็ นคนต่ำงด้ำว (ทัง้ บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้
เนื่องจำกข้อจำกัดในเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบังคับบริษัทกำหนดว่ำกำรถือหุน้ ของคนต่ำง
ด้ำวจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 (สี่สิบเก้ำ) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด ในกรณีเช่นนีบ้ ริษัทจะไม่ชดเชย
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ค่ำเสียหำยหรือดำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็ นคนต่ำงด้ำว และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่
เป็ นคนต่ำงด้ำว ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือเรียกร้องให้บริษัท ชดใช้ใดๆ ทัง้ สิน้
8. มติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษำยน 2562 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้
สิ ท ธิ ข องใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ HYDRO-W1 ที่ จั ด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้น เป็ นจ ำนวน ไม่ เ กิ น
98,121,095 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 12.5 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
ณ วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561
9. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุน้ ที่รองรับกำรใช้สทิ ธิไม่เกิน
98,121,095 (เก้ำสิบแปดล้ำนหนึง่ แสนสองหมื่นเก้ำสิบห้ำ) หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par Value) หุน้ ละ
1.00 (หนึง่ ) บำท
รำคำกำรใช้สทิ ธิ หุน้ ละ
1.00 (หนึง่ ) บำท
หุน้ ที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิ
98,121,095 (เก้ำสิบแปดล้ำนหนึง่ แสนสองหมื่นเก้ำสิบห้ำ) หุน้
ไม่เกิน
*คิดเป็ นร้อยละ 12.50 (สิบสองจุดห้ำ) ของหุน้ สำมัญที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
เนื่องจำกหุน้ สำมัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนัน้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้
สิทธิ ตำมใบสำคัญกำรใช้สิทธิ จะสำมำรถเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริษัทดำเนินกำรจด
ทะเบียนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ดงั กล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินกำรยื่นขอ
อนุญำตนำหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำด
หลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้หนุ้ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซือ้ ขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษัท
10. กำรดำเนินกำรหำกมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หำกมีหนุ้ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ กรรมกำรบริษัท จะเสนอผ่ำนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจำรณำจัดสรรหุน้ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิตอ่ ไป ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนด เงื่อนไข
และวิธีกำรที่เกี่ยวข้องตำม พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกำศของตลำดหลักทรัพย์ และ
สำนักงำน ก.ล.ต.
11. สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ
บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่
สำหรับกำรใช้สทิ ธิภำยใน 14 (สิบสี)่ วัน นับตัง้ แต่วนั กำหนดกำรใช้สทิ ธิซงึ่ บริษัทฯ ได้รบั ชำระค่ำหุน้ ครบถ้วนตำมจำนวนทีม่ ี
กำรใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุน้ ของบริษัทฯ จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนัน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
เป็ นผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้
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หุน้ สำมัญออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญของบริษัทที่ ออกไป
ก่อนหน้ำนีท้ ุกประกำร ซึ่งรวมทัง้ สิทธิ ในกำรรับเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ นับแต่วั นที่
กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท หำกบริษัทได้ประกำศวันกำหนดให้สทิ ธิในเงินปั นผลหรือ ผลประโยชน์อื่นใด
แก่ผถู้ ือหุน้ ก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รบั
เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้
12. ข้อจำกัดกำรโอนหุ้น
หุน้ ของบริษัทโอนได้โดยไม่มีขอ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ นัน้ จะเป็ นเหตุให้ผูท้ ี่ไม่มีสญ
ั ชำติไทยถือหุน้ ในบริษัทเกินกว่ำ
ร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด หรือตำมสัดส่วนอื่นที่อำจมีกำรแก้ไขข้อบังคับในอนำคต
13. ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็ นกรณีกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย ซึง่ บริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำยเป็ นเวลำ 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย และ
ตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึน้ เครือ่ งหมำยห้ำมกำรซือ้ ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้ำ 2
วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีขอ้ จำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีขอ้ จำกัดอัน
สืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทว่ำด้วยเรือ่ งอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ก.
บริษัทจะออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ำวที่ได้รบั สิทธิเพียงบำงส่วน
ซึง่ ได้ดำเนินกำรใช้สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 4.6 หำกกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวทำ
ให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวมีจำนวนเกิ นกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด
ตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตำมสัดส่วนอื่นที่อำจมีกำรแก้ไขข้อบังคับในอนำคต
ข.
หำกข้อจำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เป็ นคนต่ำงด้ำวที่ได้ดำเนินกำรใช้
สิทธิ ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.6 และตำมหลักกำร “มำก่อนได้ก่อน” (FirstCome First-Served) ไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนไม่ว่ำทัง้ หมดหรือ บำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอ
สงวนสิทธิ ในกำรส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เป็ นคน
ต่ำงด้ำวดังกล่ำว ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ทัง้ นี ้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดย
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณีใดๆ
ค.
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รบั กำรชดเชยหรือชดใช้ไม่วำ่ ในรูปแบบใดจำกบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรือ่ งอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น
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14. สถำนภำพของผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่ำงกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่ำงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิและวันก่อนวันที่
กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและ
สิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพดังกล่ำวนีจ้ ะสิน้ สุดลงในวันที่
กระทรวงพำณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่ำวแล้ว
ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้นำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้
จำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำกำรใช้สิทธิ
แล้วจะได้รบั กำรปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทจะดำเนินกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ โดยเร็วที่สดุ ตำมจำนวนที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิ จะได้รบั หำกรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ
(แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิอำจได้รบั หุน้ สำมัญส่วนเพิ่มช้ำกว่ำหุน้
สำมัญที่ได้รบั ก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
15. ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย
บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
16. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
16.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่ำงชัดแจ้ง หรือเรื่องที่
ต้องดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือประกำศ หรือข้อบังคับของ
สำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 6 หรือเรื่องที่ไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ดอ้ ยลง หรือเรื่องกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่เห็นได้โดยชัดแจ้งให้บริษัทกระทำได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำม
ยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อน
16.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 16.1 ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษัทและที่ประชุมผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 17.7
16.3 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551
และเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รบั
กำรผ่อนผัน
16.4 บริษั ท และ/หรือ ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ไม่สำมำรถเสนอให้แ ก้ไขข้อ กำหนดสิทธิ ในเรื่อ งกำรขยำยอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้สทิ ธิ และรำคำกำรใช้สทิ ธิ เว้นแต่เป็ นกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 6
16.5 บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน กลต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทรำบถึง
รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 16.1 หรือ 16.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่
มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน กลต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน
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15 วันนับแต่วนั ที่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดำเนินกำรแจ้งต่อผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิทกุ รำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 16.1 หรือ 16.2
ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ทนั ทีหรือก่อนเวลำ 9.00 ของวันที่สิทธิมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่ง
ข้อกำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั กำร
ร้องขอเป็ นหนังสือจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตอ้ งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควร
ตำมที่บริษัทกำหนด ทัง้ นีบ้ ริษัทจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงำน
ใหญ่ของบริษัท และสำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลีย่ นแปลงได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
17. กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเรียกและ/หรือกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
17.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีกำร
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต่วนั เกิด
เหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ก.
เมื่อมีเหตุกำรณ์สำคัญที่อำจกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็ นนัยสำคัญ หรือกระทบ
ต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อกำหนดสิทธิ หรือ
ข.
เมื่อบริษัทหรือผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวน
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้มีกำรใช้สิทธิประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
ตำมข้อ 16 ทั้ง นี ้ บริษั ท และ/หรือ ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ไม่มี สิท ธิ ที่ จ ะเสนอขอแก้ไขเปลี่ย นแปลง
ข้อกำหนดสิทธิในเรือ่ งอัตรำกำรใช้สทิ ธิ รำคำกำรใช้สทิ ธิ และอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ไม่ด ำเนิ น กำรเรีย กประชุม ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนดผูถ้ ื อ
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ร วม/กัน ไม่ น ้อ ยกว่ำ ร้อ ยละ 25 ของจ ำนวนหน่ว ยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้มีกำรใช้สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถดำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ แสดง
สิทธิแทนบริษัทได้
บริษั ท จะปิ ด สมุด ทะเบี ย นเพื่ อ ก ำหนดสิท ธิ ข องผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ในกำรเข้ำ ร่ว มประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมจะต้องมีรำยชื่อเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ
วันก่อนวันปิ ดสมุด ทะเบียนดังกล่ำว
17.2 หนังสือเชิญประชุม
ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ร้องขอให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อนั
เป็ นที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหำนคร วันและเวลำที่จะประชุม รวมทัง้ เรือ่ งที่
จะพิจำรณำในที่ประชุม) ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำยภำยใน 7 วันหลังจำกปิ ดสมุด
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ทะเบียน และแจ้งให้นำยทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ รวมทัง้ แจ้งข้อมูลผ่ำนระบบ SET Link หรือระบบ
อืน่ ใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนดเป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
17.3 กำรมอบฉันทะ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครำวใดๆ ก็ได้ โดยผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตำมแบบที่
บริษัท และ/หรือนำยทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่ม กำรประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
17.4 องค์ประชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิและผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ถ้ำมี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็ นจำนวนผูม้ ำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 25 รำย และเป็ นจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำกึ่ง
หนึง่ ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิเข้ำร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึง่ ชั่วโมง แต่จำนวนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ มำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป ในกรณีที่กำรประชุม
ดังกล่ำวจัดขึน้ โดยบริษัท บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วันแต่ไม่เกิน 14
(สิบสี)่ วันนับแต่วนั ที่กำหนดเป็ นวันประชุมครำวก่อนโดยปฏิบตั ิตำมข้อ 17.2 ซึง่ ในกำรประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่ำ
จะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมจะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่
17.5 ประธำนที่ประชุม
ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึง่ ของ
บริษัท หรือบุคคลที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิคดั เลือก (เรียงตำมลำดับในกรณีที่บคุ คลก่อนหน้ำไม่เข้ำร่วมประชุม)
ทำหน้ำที่เป็ นประธำนของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
17.6 กำรออกเสียงลงคะแนน
ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจำนวน
เท่ำกันให้ประธำนที่ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ ำดเพิ่มขึน้ อีก 1 เสียง
17.7 มติที่ประชุม
มติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และให้มตินนั้ มีผลผูกพันผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดไม่วำ่ จะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่
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ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1

สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 1

บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรถัดไปนับแต่วนั
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ แจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
17.8 รำยงำนกำรประชุม
บริษัทจะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ เป็ นผูล้ งนำมรับรองรำยงำนกำร
ประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กบั บริษัท
17.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
บริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ในกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ ครัง้
17.10 ในกำรประชุมให้ผทู้ ี่ได้รบั มอบหมำยหรือที่ปรึกษำมีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมได้
ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท
มีสิทธิ ที่จะเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้คำอธิ บำยในที่ ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้
18. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ
ข้อ ก ำหนดสิ ท ธิ ฉ บับ นี จ้ ะมี ผ ลใช้บัง คับ ในวัน ที่ อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ปจนถึ ง วัน ก ำหนดกำรใช้สิ ท ธิ ค รั้ง สุด ท้ำ ย
โดยข้อกำหนดสิทธินีจ้ ะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินีข้ ดั หรือแย้งกับ
กฎหมำยหรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บงั คับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศ
ดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนข้อควำมของข้อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขดั หรือแย้งกันนัน้
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