บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารที่ใช้ยนื่ แสดงความจานงการใช้สิทธิ:
1. ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.hydrotek.co.th
2. ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยต้องดําเนินการและ
ส่งเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิดงั นี ้
2.1 แบบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
(ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ซึ่งผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลังตามจํานวนที่ระบุในแบบแจ้งความจํานงการใช้ สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและ
หนังสือมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
(ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
3. ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชําระเงินให้แก่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซื้อ
หุน้ จะต้องชําระเงินตามวิธีการใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 กรณีชาํ ระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จํา กัด (มหาชน)
สาขาพหลโยธิน ชื่อบัญชี “บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)” เลขที่บญ
ั ชี 001-1-57194-0 โดยให้แนบ
หลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ
3.2 ชําระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการนับ
จากวันที่แจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันที่ก่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ในครัง้ นัน้ ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด
(มหาชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย หรือ
3.3 ชําระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็ นผูก้ าํ หนด
และแจ้งให้ทราบต่อไป
ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้า
มี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้
โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการ
ใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ แต่ทงั้ นี ้ ไม่ถือเป็ นการตัดสิทธิที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป
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เว้นแต่เป็ นการใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้ายบริษัทจะถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิซงึ่ บริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใดๆ
4. ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
5. หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
5.1 บุค คลธรรมดาสัญ ชาติ ไทย : สํา เนาบัต รประชาชน หรือ สํา เนาบัต รข้า ราชการ หรือ สํา เนาบัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทําให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง (กรณีผใู้ ช้สิทธิ เป็ นผูเ้ ยาว์จะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และ
สําเนาทะเบียนบ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
5.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
5.3 นิ ติ บุค คลสัญ ชาติ ไ ทย : สํา เนาหนัง สื อ รับ รองบริษั ท ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์อ อกให้ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน
กําหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
5.4 นิติบคุ คลต่างด้าว : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบคุ คล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบคุ คล พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือ
ชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
5.5 คัสโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนพร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐาน
ของผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิตามที่กล่าวข้างต้นบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิ ที่จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ ตามบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
สามารถใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม
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