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เอกสารที่ใช้ยืน่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ: 

1. ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทน
รบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) หรอืดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษัิท www.hydrotek.co.th  

2. ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)) ที่ประสงคจ์ะ 
ใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนจะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ โดยตอ้งดาํเนินการและ  
สง่เอกสารแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิดงันี  ้
2.1 แบบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ 

พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิและสง่ใหแ้ก่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 
(ถา้มี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

2.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงัตามจาํนวนที่ระบใุนแบบแจง้ความจาํนงการใช ้สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและ
หนงัสือมอบอาํนาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ช้สิทธิ  
(ถา้มี) และสง่ใหแ้ก่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) 

3. ชาํระเงินตามจาํนวนที่ระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และสง่หลกัฐานการชาํระเงินใหแ้ก่
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้
หุน้จะตอ้งชาํระเงินตามวิธีการใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 กรณีชําระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

สาขาสาํนกังานใหญ่ ช่ือบญัชี “บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน)” เลขที่บญัชี 001-9-50733-4 โดยใหแ้นบ
หลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคารออกใหพ้รอ้มระบ ุช่ือ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื 

3.2 ชาํระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค ดรา๊ฟท ์ที่สามารถเรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการนบั
จากวนัที่แจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนวนั
กาํหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด 
(มหาชน)” โดยใหร้ะบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย หรอื 

3.3 ชาํระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะเป็นผูก้าํหนด
และแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการ  
ใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้
มี) เรยีกเก็บเงินไมไ่ดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ (ถา้มี) บริษัทจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้  
โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใ บสาํคัญแสดงสิทธิพรอ้มกับเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ที่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการ
ใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ แตท่ัง้นี ้ไมถื่อเป็นการตดัสทิธิที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้ตอ่ไป 
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เวน้แตเ่ป็นการใชส้ทิธิในครัง้สดุทา้ยบรษัิทจะถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ  สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิซึง่บรษัิท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด  ๆ  

4. ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวล
รษัฎากรหรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายตา่งๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

5. หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 
5.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาํเนาบัตรประชาชน หรือสาํ เนาบัตรข้าราชการ หรือสาํเนาบัตรพนักงาน

รฐัวิสาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ ช่ือสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ิทธิเป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา) และ
สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่รอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

5.2 บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว : สาํเนาใบตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดินทาง พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูต้อง 
5.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สาํเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน

กาํหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือ
รบัรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือตาม 5.1 หรือ 5.2 พรอ้มลงลายมือ
ช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5.4 นิติบคุคลต่างดา้ว : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือ
ช่ือตาม 5.1 หรอื 5.2 พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ 

5.5 คสัโตเดียน (Custodian) : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนพรอ้มหนงัสอืแตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐาน
ของผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือตาม 5.1 หรือ 5.2 พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิตามที่กลา่วขา้งตน้บรษัิท และ/หรอื ตวัแทน
รบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตามบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
สามารถใชด้ลุพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิไดต้ามความเหมาะสม 

 


