
 

23 พฤศจิกายน 2564 
เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 

1. หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม(Rights Offering) 
2. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
4. รายละเอียดวิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
5. แบบฟอร์มการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นผ่านระบบ Bill Payment  
6. แผนท่ีสถานท่ีจองซือ้และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
7. แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์

ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
8. หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

ด้วยท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2564 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 768,227,679 
หุ้นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)               
ในอตัราการจดัสรร 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ท่ีราคาเสนอ
ขาย 0.18 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิได้ (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record 
Date) ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ใน
ระหวา่งวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้ นสามัญ เพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้ น  
Rights Offering ซึ่งมีจ านวนตามท่ีระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดการออกและเสนอ
ขาย พร้อมทัง้การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบุไว้ใน
สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering)  (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) และบริษัทฯ ได้ก าหนดรายละเอียดวิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดวิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 4) ทัง้นี ้ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้
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ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

1. ก าหนดวันจองซือ้และการช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนั      
ท าการ) 

2. สถานที่รับจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

ช่ือ: บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่: 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 

โทรศัพท์:  คณุวฒันา ทวนมะลวิลัย์  โทรศพัท์ 02-352-5100 ตอ่5107 หรือ 

   คณุจนัทร์จิรา กรรเกศ โทรศพัท์ 02-352-5100 ตอ่5108  

โทรสาร:   0-2286-2681หรือ 0-2286-2682 

Online Service:  0-2352-5100 ตอ่ 5200 

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดง
ความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามจ านวนท่ี
จองซือ้ทัง้จ านวน 

3.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิท่ีได้รับจดัสรรผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนในคราว
เดียวกนักบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิ 

1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบ
แรกในจ านวนมากกว่า หรือเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะ
จดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมและ
ได้ช าระคา่จองซือ้หุ้นครบถ้วนตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบ
แรกในจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ี
เหลือดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

2.1) บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วโดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมาคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวน
หุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้
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ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้ นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกิน
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้จองซือ้และช าระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 2.1) บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายซึง่ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่น
การถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้มาคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีคงเหลือนัน้ ผลลพัธ์จากการค านวณ
จะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ี
มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรร
จะต้องไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วน
แล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนีจ้นกว่า
ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

กรณีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีส้่งผลให้ผู้จองซือ้รายใดถือหุ้นถึงหรือ
ข้ามจดุ โดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายเก่ียวกบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ผู้จองซือ้มีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights 
Offering นีใ้ห้กับผู้ ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ จะท าให้หรืออาจท าให้ 
บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ 

หากท่านมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกับการจัดสรร ขัน้ตอน และวิธีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-5100 ต่อ 
5107-8 หรือ Online Service หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-5100 ตอ่ 5200 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
                                                          (นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์) 

ประธานกรรมการบริษัท 
   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
 

ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ถงึวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
(เฉพาะวันท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน: การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีใ้ห้กบัผู้ ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือ
การจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้หรืออาจท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ทัง้นี ้จะไม่มีการแจกจ่ายเอกสารเหล่านี ้
หากการแจกจ่ายนัน้จะไม่ถกูต้องตามกฎหมายต่างประเทศ หรืออาจท าให้บริษัทมีหน้าท่ีใด ๆ เกินกว่าหน้าท่ีตามกฎหมายไทย โดยการเสนอ
ขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศอ่ืนใดอาจมีขึน้เฉพาะในกรณีท่ีบริษัทได้รับการยกเว้นการขออนุญาตและการจด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ข้อมลูท่ีเผยแพร่โดยบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงวนัสิน้สดุการจองซือ้ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม  2564 ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุฉบบันี ้
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2564 : เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2564 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1 ประจ าปี 2564 : เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2564 ซึ่งได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ 
ให้น าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ซึง่ได้มีการประชมุเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2564 เวลา 14.00 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีมติอนุมตัิการออก และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ  
บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 768,227,679 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราการ
จดัสรร 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.18 บาท ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้น
นัน้ทิง้ และให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีไมไ่ด้รับการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ
และช าระราคาคา่จองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย โดยการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น
ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้ทกุรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record 
Date) คือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 โดยก าหนดราคาการเสนอขายหุ้น Rights Offering (“ราคาเสนอขาย”) ท่ีหุ้นละ 
0.18 บาท ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในระหว่างวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนั      
ท าการ) โดยมีรายละเอียดการเสนอขายและการจดัสรรดงันี ้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามญั 

ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน :  1,536,455,358 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,536,455,358 หุ้น
มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อน
การเพิ่มทุน 

: 1,536,455,358 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,536,455,358 หุ้น 
มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนภายหลังการ
เพิ่มทุน  

: 2,402,799,158 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 2,402,799,158 หุ้น
มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนที่ จะช าระเพิ่มส าหรับการ
เสนอขายหุ้น Rights Offering 
(กรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจอง
ซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่ มทุนในการ
เสนอขายหุ้น Rights Offering
ทัง้จ านวน) 

: ไมเ่กิน 768,227,679 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั  

768,227,679 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 
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จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการ
เสนอขายหุ้น Rights Offering 

: ไมเ่กิน 768,227,679 หุ้น 

ราคาที่เสนอขายต่อหุ้น : 0.18 บาท 

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น : 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

3. รายละเอียดวธีิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น Rights Offering โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในรอบแรก  
ในจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ช าระค่าจองซือ้หุ้ น
ครบถ้วนตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

3.2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในรอบแรก 
ในจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าว
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ก.) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  
แต่ละรายมาคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรจะต้องไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จอง
ซือ้และช าระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

ข.) ในกรณีท่ียังมีหุ้ นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 3.2 (ก.) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นท่ีเหลือ
ดงักล่าว ให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนัน้มาคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีคงเหลือนัน้ ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรจะต้องไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จอง
ซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีการในข้อนีจ้นกวา่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

กรณีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีส้ง่ผลให้ผู้จองซือ้รายใดถือหุ้นถึงหรือ
ข้ามจดุ โดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายเก่ียวกบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ผู้จองซือ้มีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights 
Offering นีใ้ห้กบัผู้ ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้หรืออาจท าให้บริษัทฯ 
มีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ 
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ในการนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ  
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุส าหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ดงักลา่ว ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) 

(1)  การก าหนด หรือแก้ไขเง่ือนไข และรายละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้น Rights Offering  
ซึง่รวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี ้
ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้หรืออาจท าให้  
บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (ข) ระยะเวลาการจองซือ้และการช าระราคาหุ้นในการเสนอ
ขายหุ้น Rights Offering และ (ค) เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการข้างต้น 

(2)  การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ  
อนัเก่ียวเน่ือง กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุข้างต้น 

(3)  การลงนามในค าขออนุญาตและขอผ่อนผนั รวมถึงค าขอหลกัฐานใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุข้างต้น รวมทัง้การจดัเตรียมการและการย่ืนค าขออนญุาตและขอผ่อนผนั รวมถึงเอกสาร
และหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผู้ มีอ านาจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น
ส าหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุข้างต้น  

(4)  การแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่างๆ 
ข้างต้น 

4. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights 
Offering 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

5. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

5.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหว่างวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วันท าการ) ตัง้แต่เวลา  
9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภายในเวลาท าการของตวัแทนรับจองซือ้ (เฉพาะวนัท าการของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

5.2 สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซือ้”) 

11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 โทรศัพท์: คุณวัฒนา ทวนมะลวัิลย์  โทรศัพท์ 0-2352-5100 ต่อ5107 หรือ 

   คุณจันทร์จริา กรรเกศ  โทรศัพท์ 0-2352-5100 ต่อ5108  
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 โทรสาร:   0-2286-2681หรือ 0-2286-2682 

 Online Service:  0-2352-5100 ตอ่ 5200 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทัง้จ านวน บริษัทฯ จะสามารถ
ระดมทนุได้เป็นจ านวนเงินประมาณ 138 ล้านบาท 

เงินทุนท่ีได้จากการเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และ  
ช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสมตอ่การขยายการด าเนินงาน และสามารถขยายการลงทนุ โดยบริษัทฯ อาจใช้
เงินทุนดังกล่าวลงทุนในโครงการท่ีมีคุณภาพในการสร้างผลตอบแทน และจะช่วยท าให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทาง
การเงิน ตลอดจนการใช้เป็นเงินทนุส ารองเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ส าหรับโครงการในปัจจบุนัของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทนุในจ านวนน้อยกว่าท่ีคาดไว้ แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเพิ่ม
ทนุอาจเปลี่ยนแปลงจากท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้จากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights 
Offering 

เงินทนุท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะช่วยสร้างความแข็งแรงของสถานะทางการเงิน โดยเป็นเงินทนุในการ
ลงทนุโครงการท่ีมีคณุภาพในการสร้างผลตอบแทน และช่วยท าให้บริษัทมีความคล่องตวัทางการเงิน ตลอดจน
เป็นเงินทนุส ารองเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและส ารองตาม
กฎหมายแล้วในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับแผนการ
ลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นทนุส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทนุเพ่ือขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ใน
อนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนมุตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

8.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ภายหลงัจากท่ีบคุคลท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเม่ือบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
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9. รายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะ
ช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มทนุในรูปแบบดงักลา่ว ช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งให้กบับริษัทฯ เพ่ือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดต่อการด า เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จากการเพิ่มทนุแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทนุดงักล่าวมีความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หน้า 7 / 31 

 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) 

1. ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบริษัท : บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ : HYDRO 

ที่ตัง้ : เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร            
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อย 
โดยสรุป 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกจิ และแนวโน้มธุรกจิ 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจรับก่อสร้าง รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ได้แก่  

1. การรับเหมาก่อสร้าง (ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตัง้เคร่ืองจักร และการทดลองเดินระบบอย่างใด
อยา่งหนึง่หรือครบวงจร) 

2. การรับบริหารจดัการเดินระบบและบ ารุงรักษา 
3. การลงทนุโครงการผลติน า้และบ าบดัน า้เสีย โดยแบง่เป็น 4 ผลติภณัฑ์ คือ 

a. ระบบผลิตน า้ (Water Treatment Plant) ได้แก่ การผลิตน า้ประปา การผลิตน า้จืดจากน า้ทะเล 
และการผลติน า้บริสทุธ์ิหรือน า้ปราศจากแร่ธาตสุ าหรับใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม  

b. ระบบบ าบดัน า้เสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบ าบดัน า้เสียเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่
หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)   

c. ระบบก าจดัขยะ (Solid Waste Treatment Plant)  
d. การแปรรูปวสัดเุหลือใช้ให้เป็นพลงังานทดแทน (Waste to Energy) 

โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัทมีทัง้หน่วยงานราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการน า้ ได้แก่ การ
ประปาส่วนภมูิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลต าบล และเทศบาลอ าเภอในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ 
และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลยั เป็นต้น และหน่วยงานเอกชนท่ี
ประกอบธุรกิจต่างๆ อาทิ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลงังาน โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก และธุรกิจผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
เป็นต้น  

บริษัทรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการ  และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน า้(Water 
Treatment Plant) ระบบบ าบดัน า้เสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบ าบดัน า้เสียเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ หรือ
ระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) ระบบก าจดัขยะ (Solid Waste Treatment Plant) และการแปรรูปวสัดเุหลือ
ใช้ให้เป็นพลงังานทดแทน (Waste to Energy) โดยการให้บริการเก่ียวกบัระบบน า้ถือเป็นรายได้หลกัของธุรกิจ ซึง่บริษัท
เป็นหนึง่ในผู้น าส าหรับการให้บริการแก่ลกูค้าขนาดใหญ่ โดยสามารถให้บริการกบัลกูค้าได้ตัง้แต่งานท่ีมีความซบัซ้อนน้อย 
ซึง่มีการแข่งขนัสงู ไปจนถึงงานท่ีต้องอาศยัความรู้ความช านาญ ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบัสงู ซึง่มี
การแข่งขนัไม่สงูมาก อาทิ ระบบผลิตน า้ส าหรับอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบผลิตน า้จืดจากน า้ทะเล ระบบบ าบดัน า้เสีย 
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และระบบบ าบดัน า้เสียเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ และด้วยประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมายาวนานร่วม 30 ปี ท าให้บริษัท
ทราบถึงลกัษณะหรือรูปแบบบริการท่ีลกูค้าต้องการ โดยบริษัทมีรูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า ดงันี ้

1. รับก่อสร้าง (Engineering, Procurement  and  Construction: EPC) ได้แก่ การรับจ้างออกแบบ 
จัดหา ก่อสร้าง และติดตัง้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ตลอดจนการทดลองเดินระบบอย่างใดอย่างหนึ่ง                 
หรือให้บริการครบวงจร ซึ่งรูปแบบดังกล่าว ผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ทัง้หมด โดยว่าจ้างให้บริษัทฯ เข้าด าเนินการก่อสร้าง และช าระค่าก่อสร้างให้แก่บริษัทฯ ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ซึ่งการให้บริการแบบครบวงจรช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีครบถ้วน 
สะดวกสบาย และลดภาระในการจัดหาอุปกรณ์ การสรรหาผู้ ออกแบบและผู้ รับเหมาท่ีมี
ประสบการณ์เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ส าหรับงานก่อสร้างโครงสร้าง อาทิ ก่อสร้างถงัเก็บน า้ การขดุ
บอ่ และตอกเสาเข็ม บริษัทจะว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงท่ีมีคณุภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเคยมีผลงานกบั
บริษัทเพ่ือด าเนินการก่อสร้างดงักลา่ว 

2. การจดัการเดินระบบ และบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ซึง่ลกูค้าท่ีใช้บริการ
สว่นใหญ่เป็นลกูค้าท่ีว่าจ้างบริษัทให้บริการด้าน EPC มาก่อน โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ีเดินระบบเพ่ือ
ผลิตน า้เพ่ือให้ได้คณุภาพและปริมาณตามท่ีลกูค้าต้องการ ทัง้นี ้ระยะเวลาในการว่าจ้างเดินระบบ
และบ ารุงรักษาจะอยู่ระหว่าง 3 ปี ถึง 6 ปี โดยผู้ ว่าจ้างจะช าระค่าบริหารให้กับบริษัทในรูปของ
ค่าจ้างเป็นรายเดือน ซึ่งค านวณจากปริมาณน า้ท่ีผลิตได้คูณด้วยราคาต่อหน่วย ทัง้นี ้บริษัทใน
ฐานะผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตน า้ทัง้หมด อาทิ ค่าสารเคมี ค่าน า้ดิบ และ
เงินเดือนบคุลากร เป็นต้น  

3. การลงทนุโครงการผลิตน า้และบ าบดัน า้เสีย (Water Operator of Water Treatment Plant and 
Wastewater Treatment Plant: Water Operator) ในรูปแบบ Build,Own and Operate (BOO) 
และ Build, Operate and Transfer (BOT) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่อภาระค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จากการลงทุน และการบริหารโครงการทัง้หมดโดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 30  ปี ซึ่ง
มูลค่าเงินลงทุนโครงการขึน้กับก าลังการผลิตและขนาดโครงการ ทัง้นี ้การให้บริการในรูปแบบ
ดงักลา่ว ช่วยลดความเสี่ยงให้กบัผู้วา่จ้างจากการลงทนุเดินระบบและการดแูลระบบ  

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  

ปัจจุบนัผู้ประกอบการธุรกิจจ านวนมากหนัมาให้ความส าคญักบัการอนรัุกษ์  และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
สอดคล้องกบักฎหมายและข้อก าหนดของภาครัฐ อนัสืบเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน (Global Warming)    ท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจุบนั ซึ่งการให้ความส าคญักบัสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ ท าให้มีจ านวนผู้ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์ 
และรักษาสิ่งแวดล้อมจดทะเบียนจดัตัง้เพิ่มมากขึน้ โดยในปี 2553 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการให้บริการก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร รวมจ านวนประมาณ  4 ราย โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
คือหน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการน า้ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) 
ส านกังานกรุงเทพมหานคร (กทม.) เทศบาลต าบล และเทศบาลอ าเภอในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ และหน่วยงานเอกชน 
โดยการแข่งขนัจะเป็นการแข่งขนัด้านราคา คณุภาพงานก่อสร้าง การสง่มอบงานท่ีตรงต่อเวลา และการบริการภายหลงัสง่
มอบงาน ในขณะที่เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตจะมีความคล้ายคลงึกนั 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หน้า 9 / 31 

 
 

3. รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ ประธานกรรมการ 
นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ 
นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการ 
นายสลบิ สงูสวา่ง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
พลอากาศเอกสรุศกัด์ิ  มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 
ศ.ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

/ กรรมการอิสระ 
ดร.ศิริเดช  ค าสพุรหม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 
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รายช่ือผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายบรรเจดิ ทองเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายสมประสงค์  ปัญจะลักษณ์ กรรมการ 

นายสมชาญ  ปัญจะลักษณ์ กรรมการ 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. น.ส.ภริษา ฉายาวสันต์ 390,000,000 25.383 

2. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 252,865,000 16.458 

3. นายทศิพัฒน์  อมรนันทพิัฒน์ 78,528,300 5.111 

4. นายกติต ิ ชีวะเกตุ 73,144,560 4.761 

5. นางเครือวัลย์  ไตรสวัสดิ์วงศ์ 67,839,500 4.415 

6. น.ส.สุกัลยา ผาลี 60,616,752 3.945 

7. นายสลบิ สูงสว่าง 46,861,247 3.050 

8. นางสาวณุวภา วทิูรชวลติวงษ์ 43,755,600 2.848 

9. นางพมิพ์ลดา พพิัฒน์ปากรณ์ 21,536,400 1.402 

10. นางสาววลิาวัลย์ จารุมโนภาส 20,132,000 1.310 

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 151,308,049 31.317 

รวม 1,206,587,408 100 
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4. การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2560 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  8/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  21 กันยายน 2560 ได้มีมติ
อนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 589,968,760 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังต่อไปนี ้ 

1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วน (Rights Offering) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เหลือจากการจัดสรรใ ห้แก่ผู้ ถือหุ้ น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ นในรอบแรกแล้ว               
บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนท่ีเหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความ
จ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการถือหุ้น) ของตนตามสดัสว่น
การถือหุ้น อีก 1 รอบ ในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร และบริษัทจะด าเนินการ
จดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน (Rights Offering) และจากการ
จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

2. จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้ น ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ จ านวน 81,000,000 หุ้น และนายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมา
นนท์ จ านวน 19,000,000 หุ้น ซึง่เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) บริษัทได้ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจนท่ีราคา            1 บาท 
ต่อหุ้น ในอัตราส่วน 3.89978760 ต่อ 1 หุ้นใหม่ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวจะใช้ส าหรับ 
การจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นและการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2560 เม่ือวันที่  21
พฤศจกิายน 2560 

ปี 2561 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมตใิห้
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตใินวาระส าคัญดังนี ้

 อนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดตามแผนการโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท กับ 
บริษัทจ ากดัท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม ่ช่ือ บริษัท เอสยทีู โฮลดิง้ จ ากดั (“SUTGH”) 

 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 380,314,690 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 589,968,760 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 380,314,690 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือจดัสรร
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 

1) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขาย
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และจดัสรรในคราวเดียวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1 
บาท คิดเป็นมลูค่า 195,000,000 บาท 

2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 185,314,690 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีมีมูลค่าการเสนอขายจ านวน 265,000,000 
บาท 

 อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท 

 อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 

ปี 2562 - ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2562 ซึ่ งประชุมเม่ือวันที่  19 มีนาคม 2562 ได้มีมติ
อนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 412,108,599 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,382,392,049 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 412,108,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังต่อไปนี ้ 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 313,987,504 
บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 313,987,504 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท 
แบง่เป็น 

1) เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 235,049,628 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้ น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering: RO)  

2) เพิ่มทนุจ านวน 78,496,876 บาท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดย
การออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 78,496,876 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ                   
1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 

การออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป(General 
Mandate) ทัง้ 2 กรณีนัน้จะมีสดัส่วนการออกและเสนอขายไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนของ
บริษัท หรือ จ านวนรวม 235,490,628 บาท และออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 เ พ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  ครั ง้ ท่ี  1  
(HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวน 
98,121,095 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

โดยรายการดงักล่าวได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หน้า 13 / 31 

 
 

2562 

- บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากจ านวน 970,283,450 บาท เป็นจ านวน 
1,382,392,049 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2562  

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้
น าเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 พิจารณาอนมุตัิในวาระส าคญัดงันี ้

 อนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสยทีู โกลบอล จ ากดั (“SUTG”) ให้แก่นายศภุฤกษ์ ณ 
สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
หุ้น ข้อตกลง สญัญา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจ าหน่ายเงินลงทนุใน (“SUTG”) 

 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,197,077,359 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัจ านวน 185,314,690 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท 

โดยวาระดงักล่าวได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 
2562 

- บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 1,382,392,049 บาท เป็น
จ านวน 1,197,077,359 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2562 

- บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนจากจ านวน 1,382,392,049 บาท เป็นจ านวน 
1,197,077,359 บ า ท  ต่ อ ก ร ม พัฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า  ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ เ ม่ื อ วั น ท่ี                            
6 พฤศจิกายน 2562 

ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้มีมตใิห้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) แบ่งเป็น  

 การจดัสรรห้นสามญัเพิ่มทนุจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน  156,993,752 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering: 
RO)  

 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 78,496,876 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP)  

ทัง้นี ้ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ทัง้ 2 
กรณีนัน้จะต้องรวมกนัทัง้หมดแล้วไม่เกิน 235,490,628 หุ้น หรือร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระ
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แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 784,968,760 หุ้น  

 ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering: 
RO) และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ในราคาหุ้นละ 0.29 บาท  

 ให้แก้ไขวันท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของ
บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) ของบริษัท จากเดิมคาดว่าจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิใน
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562  เป็นวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ2 ปีนบั
จากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

- เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 บริษัทได้รับการปฏิเสธการใช้สิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป(General Mandate)ของบคุคล ในวงจ ากดั ท่ีได้มีมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ท่ีได้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
78,496,876 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement: PP)  

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2563 ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2563 ได้มีมติดงันี ้

 ยกเลิกการจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) ซึ่งได้จดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO) ที่ได้ออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 9 – 13 มีนาคม 2563 
ดงักลา่วจ านวน 2,325 หุ้น เน่ืองจากเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทนุช าระแล้วกบักรมพฒันาธุรกิจและบริษัทได้ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุเรียบร้อยแล้ว 

 มีมติให้น าเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 พิจารณาอนมุตัิในวาระส าคญัดงันี ้

1. อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัจดัการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2. อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 883,089,855 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้
จัดสรรจ านวน 78,496,876 บาท และท่ีจ าหน่ายไม่ได้จ านวน 235,490,628 บาท มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

3. อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึง่เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุ้น 
และมลูค่าหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

4. อนมุตัิให้ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 784,968,760 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 883,089,855 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,668,058,615 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 784,968,760 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
 

5. อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึง่เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุ้น 
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และมลูค่าหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

6. อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน 
(Rights Offering) ของบริษัท จ านวน 784,968,760 หุ้น 

โดยวาระดงักล่าวได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2563 

- บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1,197,077,359 บาท เป็นจ านวน 
883,089,855บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

- บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากจ านวน 883,089,855 บาท เป็นจ านวน 
1,668,058,615 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุจ านวน 495,416,810 หุ้น  ท าให้
มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรจ านวน 289,551,950 หุ้น  

- บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากจ า นวน 784,968,760 บาท  
เป็นจ านวน 1,280,385,570 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี  
29 มิถนุายน 2563 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 13/2563 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563  มีมติอนมุตัิให้ออกและ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จ านวน 
256,077,114 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) เสนอขายในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.14 บาท 

 
ปี2564 - ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 มติอนมุตัิการเพิ่มทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 768,227,679.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,536,455,358.00 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียน 2,304,683,037.00 บาท  

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 มติอนมุตัิให้ออกและจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จ านวน 
768,227,679 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) เสนอขายในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.18 บาท 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

โครงสร้างรายได้ และกลุ่มลูกค้า 

ประเภทรายได้ 
ปี 2561  

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 ปี 2563 

งวด 6 เดือน  
ปี 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการ
ก่อสร้าง 

190.56 253.82 253.82 94.83% 161.84 96.12% 136.91 86.52% 

รายได้จากการ
ให้บริการ 

4.95 15.64 15.64 2.46% 2.51 1.49% 3.70 2.33% 

รายได้จากการ
ขาย 

- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

รวมรายได้จาก
การรับจ้าง 

195.51 269.46 269.46 97.30% 164.35 97.61% 140.61 88.85% 

รายได้อื่น / 1 5.43 10.96 10.96 2.70% 4.02 2.39% 17.64 11.15% 
รายได้รวม  200.94 280.42 280.42 100.00% 168.37 100.00% 158.25 100.00% 

 

หมายเหต ุ: /1 รายไดอื้น่ :  

- ปี 2564 รายไดอื้น่ทีมี่สาระส าคญัมาจากการขายทีดิ่น และโครงการพทัยา จ านวน 8 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาทตามล าดบั 
- ปี 2563 รายได้อื่นทีมี่สาระส าคญัมากจากรายไดด้อกเบี้ยรับ 0.42 ล้านบาท และมีโอนกลบัผลขาดทนุที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ

ก่อสร้าง 3.03 ลา้นบาท 
- ปี 2562 รายไดอื้น่ทีมี่สาระส าคญัไดแ้ก่ การปรบักลบัประมาณการรับประกนัผลงานทีค่รบก าหนดช าระและไม่ไดใ้ห้บริการ 1.31 ล้าน

บาท รายไดด้อกเบีย้รบั 1.07 ลา้นบาท ก าไรจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 0.61 ลา้นบาท  
- ปี 2561 รายได้อื่นที่มีสาระส าคญัได้แก่ การปรับกลบัประมาณการรับประกนัผลงานที่ครบก าหนดช าระและไม่ได้ให้บริการ  2.05  

ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยรับ 1.33 ล้านบาท รับคืนค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกันจากธนาคาร 0.81 ล้านบาท การปรับกลบั
ค่าใชจ่้ายทีต่ัง้ไวสู้งเกิน 0.39 ลา้นบาท 
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1. ตารางงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบกระแสเงนิสด และอัตราส่วนทางการเงนิ
เปรียบเทียบปี 2561 2562 2563 และ งวด 6 เดือน 2564 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดือน 
ปี 2564 

ล้านบาท % 
ล้าน
บาท 

% ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38.15 3.63% 25.74 6.30% 44.78 10.47% 24.28 5.30% 

เงินลงทนุระยะสัน้ - 0.00% 0.82 0.20% 1.23 0.29% 0.94 0.21% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน 109.38 10.42% 125.74 30.77% 112.21 26.24% 118.25 25.80% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

24.66 2.35% 4.43 1.08% 0.03 0.01% 0.06 0.01% 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา 184.64 17.59% 38.77 9.49% 48.58 11.36% 117.06 25.54% 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 2.72 0.26% 3.58 0.88% 7.86 1.84% 13.83 3.02% 

ภาษีซือ้ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3.40 0.32% 3.77 0.92% 3.56 0.83% 3.44 0.75% 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.50 0.11% 

สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย - 0.00% - 0.00% 11.50 2.69% - 0.00% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 362.95 34.58% 202.85 49.64% 229.75 53.73% 278.36 60.74% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 54.21 5.16% 49.66 12.15% 49.68 11.62% 30.45 6.64% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ลกูหนีภ้ายใต้ข้อตกลงสมัปทาน 13.90 1.32% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 0.00% 2.21 0.54% - 0.00% - 0.00% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2.97 0.28% 2.97 0.73% 2.18 0.51% 2.18 0.48% 

ท่ีดินและอปุกรณ์ 172.33 16.42% 33.96 8.31% 19.57 4.58% 21.27 4.64% 

ค่าความนิยม 421.03 40.11% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 0.00% - 0.00% 6.17 1.44% 5.56 1.21% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 6.80 0.65% 108.95 26.66% 108.97 25.48% 108.93 23.77% 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 5.04 0.48% 5.50 1.35% 8.17 1.91% 11.00 2.40% 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดือน 
ปี 2564 

ล้านบาท % 
ล้าน
บาท 

% ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 10.34 0.99% 2.51 0.62% 3.10 0.73% 0.53 0.12% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 686.62 65.42% 205.76 50.36% 197.84 46.27% 179.92 39.26% 

รวมสินทรัพย์ 1,049.57 100.00% 408.61 100.00% 427.59 100.00% 458.28 100.00% 

หนีส้ินหมุนเวียน 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 32.23 3.07% 31.72 7.76% 15.36 3.59% - 0.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 200.95 19.15% 184.84 45.24% 160.93 37.64% 150.93 32.93% 

เจ้าหนีอ่ื้น-บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.33 0.03% 0.36 0.09% 0.48 0.11% 0.85 0.19% 

หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา 141.66 13.50% 63.19 15.46% 101.64 23.77% 91.50 19.97% 

ภาษีขายรอน าสง่ 8.93 0.85% 4.40 1.08% 2.48 0.58% 2.22 0.48% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - 0.00% - 0.00% 0.10 0.02% 0.10 0.02% 

ประมาณการผลขาดทนุจากงานก่อสร้าง 3.15 0.30% 3.03 0.74% - 0.00% - 0.00% 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

10.00 0.95% 8.65 2.12% - 0.00% 70.00 15.27% 

ประมาณการรับประกนัคณุภาพ 7.25 0.69% 4.21 1.03% 1.00 0.23% - 0.00% 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 1.32 0.13% - 0.00% 1.62 0.39% 1.08 0.24% 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 405.82 38.67% 300.40 73.52% 283.61 66.33% 316.68 69.10% 

 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 242.29 23.08% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินกู้ ยืมระยะยาว-กิจการอ่ืน 125.64 11.97% 125.64 30.75% 125.64 29.38% 125.64 27.42% 

ประมาณการรับประกนัคณุภาพ 0.70 0.07% - 0.00% 1.91 0.45% 1.92 0.42% 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 3.46 0.33% - 0.00% 3.70 0.87% 3.46 0.75% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11.54 1.10% 4.86 1.19% 4.66 1.09% 4.23 0.92% 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4.69 0.45% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 5.52 0.52% 3.77 0.92% 4.69 1.09% 3.75 0.82% 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 393.84 37.52% 134.27 32.86% 140.60 32.88% 139.00 30.33% 

รวมหนีส้นิ 799.66 76.19% 434.67 106.38% 424.21 99.21% 455.68 99.43% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หุ้นสามญั 1,536,455,358 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 
1.00 บาท 

      1,536.46 335.27% 

หุ้นสามญั 1,280,385,570 หุ้น มลูค่าหุ้นละ     1,280.39 299.44%   
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดือน 
ปี 2564 

ล้านบาท % 
ล้าน
บาท 

% ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.00 บาท 

หุ้นสามญั 784,968,760 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 
1.00 บาท 

784.97 74.79% 784.97 192.11%     

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 141.38 13.47% 141.38 34.60% 141.38 33.06% 141.38 30.85% 

สว่นต ่ากว่ามลูค่าหุ้นสามญั     (426.42) (99.73)% (646.64) 
(141.10)

% 

สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้  21.07 2.01% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น - 0.00% - 0.00% 35.85 8.38% - 0.00% 

ขาดทนุสะสม 
  

      

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 9.62 0.92% 9.62 2.35% 9.62 2.25% 9.62 2.10% 

ยงัไม่ได้จดัสรร (704.02) 
(67.08)
% 

(960.35) (235.03) 
(1,035.71

) 
(242.22)

% 
(1,036.60

) 
(226.19)

% 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (1.23) (0.12)% (2.00) (0.49)% (2.00) (0.46)% (1.92) (0.42)% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 251.79 23.99% (26.39) (6.46)% 3.10 0.72% 2.30 0.50% 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (1.88) (0.18)% 0.32 0.08% 0.28 0.07% 0.30 0.07% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 249.91 23.81% (26.07) (6.38)% 3.38 0.79% 2.60 0.57% 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,049.57 100.00% 408.61 100.00% 427.59 100.00% 458.28 100.00% 
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2. งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 ปี 2563 

 งวด 6 เดือน  
ปี 2564 

 ล้านบาท  % 
 ล้าน
บาท  % 

 ล้าน
บาท  %  ล้านบาท  % 

รายได้ 

รายได้จากการก่อสร้าง 190.56 94.83% 253.82 90.51% 161.84 96.12% 136.91 86.52% 

รายได้จากการให้บริการ 4.95 2.46% 15.64 5.58% 2.51 1.49% 3.70 2.33% 

รายได้จากการขาย - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

รายได้อ่ืน 5.43 2.70% 10.96 3.91 4.02 2.39% 17.64 11.15% 

รวมรายได้ 200.94 100.00% 280.42 100.00% 168.37 100.00% 158.25 100.00% 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุในการก่อสร้าง 193.83 96.46% 302.56 107.90% 159.37 94.65% 128.57 81.25% 

ต้นทนุการให้บริการ 3.99 1.99% 13.43 4.79% 1.80 1.07% 1.58 1.00% 

ต้นทนุขาย - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ขาดทนุจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ 

108.78 54.14% 101.63 36.24% 3.24 1.92% - 0.00% 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย 

- 0.00% 3.09 1.10% - 0.00% - 0.00% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 141.00 70.17% 133.99 47.78% 65.35 38.81% 23.25 14.69% 

ต้นทนุทางการเงิน 19.18 9.54% 25.18 8.98% 12.61 7.49% 5.42 3.42% 

รวมค่าใช้จ่าย 466.78 232.30% 579.88 206.79% 242.38 143.96% 158.82 100.36% 

ขาดทนุก่อนรายได้
(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 

(265.84) (132.30)% (299.46) (106.79)% (74.00) (43.96)% (0.57) (0.36)% 

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 0.54 0.27% 3.49 1.24% (0.31) (0.18)% (0.32) (0.20)% 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปี 

(4.78) (2.38)% 3.40 1.21% (1.09) (0.65)% (0.89) (0.56)% 

ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี (270.08) (134.41)% (292.57) (104.33)% (75.40) (44.78)% (0.79) (0.50)% 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (248.20)  (274.00)  (75.36)  (0.80)  

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (0.36)  (0.35)  (0.08)  0.01  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 

678.12  784.97  963.97  1,536.46  
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หมายเหต ุ : /1 รายไดอื้น่ :  

- ปี 2564 รายไดอื้น่ทีมี่สาระส าคญัมาจากการขายทีดิ่น และโครงการพทัยา จ านวน 8 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาทตามล าดบั 
- ปี 2563 รายได้อื่นที่มีสาระส าคญัมากจากรายได้ดอกเบี้ยรับ 0.42 ล้านบาท และมีโอนกลบัผลขาดทนุที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 

3.03 ลา้นบาท 
- ปี 2562 รายได้อื่นที่มีสาระส าคัญได้แก่ การปรับกลับประมาณการรับประกันผลงานที่ครบก าหนดช าระและไม่ได้ให้บริก าร 1.31  

ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้รบั 1.07 ลา้นบาท ก าไรจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 0.61 ลา้นบาท  

- ปี 2561 รายได้อื่นที่มีสาระส าคัญได้แก่ การปรับกลับประมาณการรับประกันผลงานที่ครบก าหนดช าระและไม่ได้ให้บริการ 2.05  
ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้รบั  1.33 ลา้นบาท รบัคืนค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 0.81 ล้านบาท การปรับกลบัค่าใช้จ่ายที่ตัง้
ไวสู้งเกิน 0.39 ลา้นบาท 
 

3. งบกระแสเงนิสด 

 
งบกระแสเงนิสด 

  

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดือน  
ปี 2564 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน         

ขาดทนุก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (243.89) (281.08) (73.96) (0.89) 

สว่นแบ่งขาดทนุส าหรับสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (21.95) (18.38) (0.04) - 

หนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบั) 35.17 30.16 11.21 - 

ค่าเสื่อมราคา 7.04 6.87 3.40 1.97 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนตดัจ่าย 0.50 0.35 0.11 0.04 

ประมาณการรับประกนัคณุภาพ (โอนกลบั) (3.76) (2.51) (1.29) (1.00) 

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ถาวร 

(0.01) 0.25 0.01 (7.47) 

ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 108.78 101.63 3.24 - 

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีไม่เกิดขึน้จริง - 0.20 0.01 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.51 - - 0.32 

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 3.09 - - 

ก าไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ - (0.61) - - 

ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการก่อสร้าง(โอนกลบั) 2.40 (0.12) (3.03) - 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 1.69 1.72 0.89 0.34 

ดอกเบีย้รับ (1.00) (0.99) (0.83) (0.02) 

ดอกเบีย้จ่าย 19.18 25.18 12.61 5.42 

ขาดทุนจากกจิกรรมด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 

(95.33) (134.24) (47.67) (1.29) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (109.76) 14.60 9.21 (7.72) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (24.66) (0.88) (0.11) (0.03) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์ตามสญัญา (85.96) 142.58 (9.81) (68.48) 
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งบกระแสเงนิสด 

  

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดือน  
ปี 2564 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน (2.72) (0.87) (4.28) (5.97) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในภาษีซือ้ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 0.54 (1.18) 0.21 0.12 

เพ่ิมขึน้ในลกูหนีภ้ายใต้ข้อตกลงสมัปทาน (1.19) (0.85) - - 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (9.23) 6.56 (0.61) 2.31 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 11.39 (3.33) (34.76) (10.27) 

เพ่ิมขึน้ในเจ้าหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (0.17) 27.08 0.39 (0.01) 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีส้ินตามสญัญา 95.21 (78.47) 38.45 (10.14) 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาษีขายรอน าสง่ 8.47 (2.97) (1.92) (0.25) 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน (12.40) (0.31) 0.92 (0.94) 

เงนิสดจ่ายจากการด าเนินงาน (225.81) (32.28) (49.98) (102.67) 

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2.79) (3.24) - (0.76) 

เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 32.26 - - - 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5.44) (4.27) (4.45) (1.52) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกจิกรรม
ด าเนินงาน 

(201.78) (39.79) (54.44) (104.95) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  
   

เงินสดรับจากบริษัทย่อยจากการรวมธรุกิจ 36.51 - - - 

เงินสดจ่ายจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย - 34.47 - - 

เงินสดรับ (จ่าย) ในเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

21.30 (4.49) - - 

เงินสดรับ (จ่าย) ในเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน - - - (0.50) 

ลดลง (เพ่ิมขึน้) ในเงินลงทนุระยะสัน้ - (0.82) (0.41) 0.29 

ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั (0.47) 3.95 (0.02) 19.22 

เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณ์ (1.10) (0.12) (0.40) (3.01) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 0.04 0.01 0.02 15.29 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - (0.71) - 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.36) - (0.13) - 

เงินสดรับคา่ดอกเบีย้ 0.85 (0.73) 1.83 0.04 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 56.77 33.72 0.19 31.33 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
 

   

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 12.39 0.37 (16.35) (15.36) 
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งบกระแสเงนิสด 

  

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดือน  
ปี 2564 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

- 7.30 0.50 70.00 

เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

- (8.65) (9.15) - 

เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (0.34) (1.02) (2.68) (0.97) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุในบริษัทย่อย-สว่นได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ 

0.10 - - - 

เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (1.74) (4.33) (3.79) (0.65) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ - - 105.24 - 

ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายหุ้นสามญั - - (0.45) - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 10.40 (6.33) 73.29 53.02 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนตอ่เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

- (0.01) - 0.10 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง-สุทธิ               (134.61) (12.42) 19.04 (20.50) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 172.76 38.15 25.74 44.78 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 38.15 25.74 44.78 24.28 

 

4. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 6 เดือน ปี 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
 

 -อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 1.04 0.68 0.81 0.88 

 -อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 2.29 2.04 1.38 1.22 

 -ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 157 179 264 148 

 -อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 1.93 1.64 0.93 0.83 

 -ระยะเวลาช าระเจ้าหนีเ้ฉลี่ย วนั 187 223 391 108 

 -วงจรเงินสด วนั (30) (44) (127) 40 

อัตราส่วนการช าระหนี ้   
   

 -หนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 3.58 (16.68) 125.55 175.60 

 -อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 14.81 (10.89) (0.83) 0.89 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร   
   

 -อตัราก าไรขัน้ต้น % (1.71) (17.27) 1.94 7.44 
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 6 เดือน ปี 2564 

 -อตัราก าไรสทุธิ % (132.07) (108.58) (45.22) (0.56) 

 -อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (29.79) (71.60) (17.38) (0.17) 

 -อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (107.35) 1,122.44 (2,199.33) (30.25) 
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ส่วนที่ 4 

คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

1. ข้อพพิาท ต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขด าที่ 108/2559 

ระหวา่ง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ผู้ เรียกร้อง 

 เทศบาลต าบลป่าซาง ผู้คดัค้าน 

บริษัทย่ืนเสนอข้อพิพาทและแก้ไขค าเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพ่ือขอให้สถาบัน
อนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดให้เทศบาลต าบลป่าซางชดใช้คา่เสียหาย จ านวนทัง้สิน้ 27,193,378.18 บาท  

ณ วนัท่ี 24 ตลุาคม 2562 บริษัทได้รับส าเนาค าชีข้าดจากอนญุาโตตลุาการ ดงันี ้
1. เทศบาลป่าซางชดใช้คา่การงานแก่บริษัทจ านวน 3,840,000 บาท 
2. บริษัทต้องคืนเงินลว่งหน้าจ านวน 9,872,266 บาท 
3. หลงัจากหกัลบกลบหนีแ้ล้วบริษัทต้องคืนเงินส่วนต่างแก่เทศบาลป่าซางจ านวน 6,032,266 บาท พร้อม

ดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีย่ืนค าร้องจนถงึวนัท่ีช าระเสร็จสิน้ 
ทัง้นีค้ าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการถือเป็นเด็ดขาดและถึงท่ีสดุ แต่หากบริษัทไม่เห็นด้วย บริษัทมีสิทธิฟ้องขอให้

ถอนค าชีข้าดได้ภายใน 90 วนั ซึง่จะครบก าหนดเวลาฟ้องเพิกถอนค าชีข้าดภายในวนัท่ี 22 มกราคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2563 บริษัทได้ย่ืนฟ้องขอเพิกถอนค าชีข้าดตอ่ศาลปกครองกลาง 

ตอ่มา บริษัทได้ท าค าคดัค้านค าร้องตามท่ีค าสัง่ศาล 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ผู้ ร้องร้องขอให้ศาลบงัคบัตามค าชีข้าด ท่ีคณะอนญุาโตตลุาการก าหนดให้บริษัท 
ไฮโดรเท็ค จ ากดั(มหาชน) ช าระเงินจ านวน 6,032,226 บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดงักลา่ว 
นบัแตว่นัถดัจากวนัย่ืนข้อเสนอข้อพิพาท จนกวา่จะช าระเสร็จแก่ผู้ ร้อง 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2564 บริษัทได้ย่ืนค าให้การแก้ค าร้องตอ่ศาลปกครอง  

ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการท าค าให้การเพิ่มเติมแก้ค าคดัค้านค าให้การ 

2. คดีปกครอง ศาลปกครอง คดีหมายเลขด าที่ 1729/2559 หมายเลขแดงที่ 862/2564 

ระหวา่ง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ผู้ ฟ้องคดี 

 เทศบาลเมืองตาก ท่ี 1 กบัพวก รวม 2 คน ผู้ถกูฟ้องคดี 

บริษัทย่ืนฟ้องต่อ ศาลปกครองกลาง เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเรียกร้องเงินค่าจ้างและค่าเสียหาย  
พร้อมดอกเบีย้คิดจนถึงวนัฟ้อง รวม 52,573,041.13 บาท ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเข้าท างานได้ถึงวนัฟ้อง 629,356 บาท 
และให้คืนเงินค า้ประกนัตาม หนงัสือค า้ประกนั ของ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พร้อมดอกเบีย้คิด
จนถึงวนัฟ้องอีก 10,603,209.65 บาท จ านวนทัง้สิน้ 63,805,606.78 บาท ศาลปกครองกลาง แจ้งรับค าสัง่รับฟ้อง เม่ือวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2559 
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บริษัทเหน็ว่าการท่ีเทศบาลเมืองตากอนมุตัิให้ขยายอายสุญัญาจ้างแก่บริษัท ไฮโครเท็ค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
42 วนั ไม่ถกูต้อง เพราะการบอกเลิกสญัญาดงักล่าวของเทศบาลเมืองตาก  ขดัต่อมติคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคมุงานก่อสร้างท่ีมีมติขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่บริษัท จ านวน 125 วนั อีกทัง้ยงัขดักบัมติของคณะกรรมการว่า
ด้วยการพสัดุท่ีมีมติให้บริษัทขยายระยะเวลาก่อสร้าง 212 วนั และการท่ีเทศบาลเมืองตากมีหนงัสือแจ้งยกเลิกสญัญา 
หนงัสือแจ้งการทิง้งาน หนงัสือแจ้งค่าปรับและริบหลกัประกนักบับริษัท นัน้ไม่ถกูต้องเช่นกนั ดงันัน้ศาลปกครองกลางและ
ศาลปกครองสงูสดุน่าจะมีค าชีข้าดให้เทศบาลเมืองตากชดใช้คา่เสียหายให้แก่บริษัท 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษัทได้ย่ืนร่างค าแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลปกครอง และขณะนีอ้ยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บริษัทย่ืนค าแถลงสรุปประเดน็และข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมต่อศาลปกครอง  

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาให้บริษัทช าระเงินแก่เทศบาลป่าซาง จ านวน 
23,860,654.19 บาท (ย่ีสิบสามล้านแปดแสนหกหม่ืนหกร้อยห้าสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 
ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีย่ืนฟ้องจนถงึวนัท่ีช าระเสร็จสิน้ 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ย่ืนค าอทุธรณ์ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ  

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมค าแก้อทุธรณ์ ครบก าหนดย่ืนในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2564 

3. คดียื่นค าร้องขอรับช าระหนี ้ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขด าที่ ล.3504/2559 

ระหวา่ง บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) โจทก์ 

 บริษัท เอม็ วี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จ ากดั จ าเลย 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ผู้ขอรับช าระหนี ้

วนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บริษัท เอ็ม วี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 
จ ากดั ไว้เดด็ขาด โดยมี บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) ได้ย่ืนค าร้องขอรับช าระ
หนี ้วนัท่ี 3 มกราคม 2562 จ านวนทัง้สิน้ 103,725,675.67 บาท  

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทได้ส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการขอย่ืนรับช าระหนี ้ให้กบัเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ 
โดยบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) ย่ืนขอรับช าระหนีใ้นล าดบัท่ี 14 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 มีการนดัประชมุเจ้าหนีค้รัง้แรก 

เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564 กรมบงัคบัคดี ได้ส่งหนงัสือถึงบริษัทในฐานะเจ้าหนีร้ายท่ี 16 ขอความช่วยเหลือ
การจดัหาทนายความในการด าเนินคดีปกครอง ปรากฎวา่ไมมี่เจ้าหนีร้ายใดจดัหาตามค าขอ 

 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการรวบรวมทรัพย์สินของจ าเลย 

 

4. คดีเสนอข้อพพิาท ต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อพพิาทหมายเลขด าที่ 112/2560 

ระหวา่ง กิจการค้าร่วม ไฮโดรเทค็-ซลัคอน ผู้ เรียกร้อง 
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 การประปานครหลวง ผู้คดัค้าน 

กิจการค้าร่วม ไฮโดรเท็ค-ซลัคอน ย่ืนเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบนัอนญุาโตตลุาการ เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 
เพ่ือขอให้คณะอนญุาโตตลุาการ พิจารณาขยายระยะเวลาท างานก่อสร้าง ถงัเก็บน า้ใส ส าหรับสถานีสบูจ่ายน า้เพชรเกษม
และสถานีสบูจ่ายน า้ราษฏร์บรูณะ ตามหนงัสือสญัญาก่อสร้างเลขท่ี G-PK/RB-8 ออกไปจ านวน 478 วนั พร้อมกบัให้การ
ประปานครหลวงช าระเงินคา่จ้างงานงวดคืนท่ีปรับไว้จ านวน 42,015,000 บาท ให้กบักิจการค้าร่วม ไฮโดรเท็ค-ซลัคอน 

ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 อนญุาโตตลุาการ มีนดัสืบพยาน ผู้คดัค้าน วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 และ 3 – 4 เมษายน 
2562 แล้วสืบพยาน ผู้ เรียกร้อง วนัท่ี 14 กบั 19 มีนาคม 2562 

ทัง้นี ้คณะอนญุาโตตลุาการนดัย่ืนค าแถลงการปิดคดีวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 และนดัประชมุท าค าชีข้าดวนัท่ี 24 มกราคม 
2563 

วันท่ี 24 มกราคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดให้การประปานครหลวง ช าระเงินหรือคืนค่าปรับ 
18,338,375 บาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัท่ีย่ืนเสนอข้อพิพาท (วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560) 
จนกว่าจะช าระเสร็จสิน้แก่ผู้ เรียกร้องทัง้สอง คือ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ซลัคอน เอ็นจิเนียร่ิง เบอร์
ฮาด และการประปานครหลวงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนค าชีข้าดได้ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัได้รับส าเนาค าชีข้าด 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 กปน. ย่ืนฟ้องขอเพิกถอนค าชีข้าดตอ่ศาลปกครองกลาง 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 ผู้คดัค้านท าค าให้การย่ืนตอ่ศาลปกครองกลาง 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ย่ืนค าร้องยืนยนัวา่ผู้คดัค้านทัง้สองประสงค์จะร้องแย้งให้ศาลบงัคบัตามค าชีข้าดของ
คณะอนญุาโตตลุาการ แต ่กปน ท าค าให้การแก้ค าร้องดงักลา่ว 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ได้ท าค าให้การเพิ่มเติมแก้ค าคดัค้านค าให้การและ
ค าคดัค้านค าให้การแก้ค าร้องแย้ง  

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

5. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.848/2561 คดีหมายเลขแดงที่ พ 6215/2561 

ระหวา่ง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) โจทก์ 

 บริษัท เอเอเอส เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากดั จ าเลย 

บริษัทย่ืนฟ้องต่อศาลแพ่ง เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 เพ่ือเรียกร้องค่าจ้างลว่งหน้าพร้อมดอกเบีย้คิดจนถึงวนั
ฟ้อง จ านวน 538,858.56 บาท 

วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ศาลแพ่งมีค าพิพากษา ให้ บริษัท เอเอเอส เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากดั ช าระเงิน
จ านวน 318,691.30 บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนแปดพนัหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน
ต้นดงักลา่ว นบัตัง้แตว่นัท่ีทางบริษัทย่ืนฟ้อง พร้อมช าระคา่ทนายความจ านวน 8,000 บาท 

ตอ่มา ทนายความผู้ รับผิดชอบคดีได้ไปสืบทรัพย์ของจ าเลยท่ีจงัหวดัอา่งทอง ปรากฏวา่จ าเลยไม่มีทรัพย์สินใด ๆ 
ท่ีจะยดึหรืออายดัเพ่ือน าขายออกทอดตลาดตามค าสัง่ศาลได้  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หน้า 28 / 31 

 
 

6. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.5290/2561  

ระหวา่ง บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โจทย์ 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลแพ่ง เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 เพ่ือ
เรียกร้องช าระค่าสินค้าและบริการท่ีค้างช าระ จ านวนเงินต้น 4,570,078.48 บาท พร้อมดอกเบีย้จ านวน 471,169.63 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,041,248.11 บาท 

เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 วันนัดสืบพยานโจทก์และจ าเลย คดีสามารถตกลงกันได้จึงท าสญัญา
ประนีประนอมยอมความต่อกัน โดยตกลงช าระหนีใ้ห้แก่เป็นเงินต้นจ านวน 4,570,078.48 บาท ดอกเบีย้จ านวน 
229,921.52 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ จ านวน 4,800,000 บาท ดงันี ้

1. ช าระเงินในวนัท ายอมจ านวน 200,000 บาท 
2. ผ่อนช าระสว่นท่ีเหลือ จ านวน 4,600,000 บาท เป็นงวดรายเดือนภายในวนัท่ี 25 ของทกุเดือน ดงันี ้

2.1 ธนัวาคม 2562 – มกราคม 2563 ช าระเดือนละ 50,000 บาท  
2.2 กมุภาพนัธ์ 2563 – กรกฎาคม 2563 ช าระเดือนละ 100,000 บาท  
2.3 สิงหาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 ช าระเดือนละ 200,000 บาท  
2.4 สิงหาคม 2564 – มกราคม 2565 ช าระเดือนละ 250,000 บาท  

หากผิดนดัยินยอมให้คิดดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินคงค้างทัง้หมดนบัแต่วนัผิดนดัเป็นต้นไปและ
ยินยอมให้บงัคบัคดีได้ทนัที 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการผ่อนช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 

7. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.1636/2562  

ระหวา่ง นายเชิดชยั ปิยะพนัธุ์  โจทก์ 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  

บริษัท ศรีดามา เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

นางสาวสจิุรา ศรีดามา 

จ าเลยท่ี 1 

จ าเลยท่ี 2 

จ าเลยท่ี 3 

นายเชิดชยั ปิยะพนัธุ์ ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเรียกร้องเงินจากการซือ้ขาย โดยมี
เงินต้น 1,582,704 บาท ดอกเบีย้ 259,949.66 บาท 

ศาลแพ่งนดัพร้อมเพ่ือก าหนดวนัสืบพยานในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 และเลื่อนนดัไต่สวนค าร้องขออนญุาต  
ย่ืนค าให้การในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

ศาลจงัหวดัศรีษะเกษ ก าหนดนดัสืบพยานโจทย์ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 และนดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี  
31 กรกฎาคม 2563 

ศาลจงัหวดัศรีษะเกษ นดัฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 8 ตลุาคม 2563 
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วนัท่ี 8 ตลุาคม 2563 ศาลนดัฟังค าพิพากษา โดยพิพากษาให้ยกฟ้องจ าเลยท่ี 1 คือบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั 
(มหาชน) เน่ืองจากพยานหลกัฐานของโจทก์และการน าสืบพยานของโจทก์ จ าเลยท่ี 1 จงึไมมี่หนีท่ี้จะต้องรับผิดตามฟ้อง 
แตใ่ห้บริษัท ศรีดามา เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ าเลยที่ 2 รับผิดช าระหนีใ้ห้กบัโจทก์แตเ่พียงผู้ เดียว 

ตอ่มาโจทก์ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลจงัหวดัศรีสะเกษ 

วนัท่ี 15 กนัยายน 2564 ศาลจงัหวดัศรีษะเกษยืนให้ยกฟ้องจ าเลยท่ี 1 และโจทก์ไมย่ื่นฎีกา ท าให้บริษัท ไฮโดร
เทค็ จ ากดั (มหาชน) ไมต้่องช าระหนีต้ามฟ้อง 

8. คดีแพ่ง ศาลแขวงพระนครเหนือ คดีหมายเลขด าที่ พ.524/2563 คดีหมายเลขแดงที่ พ 651/2563 

ระหวา่ง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) โจทก์ 

 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอส เอ เซอร์วิส แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ 

นายศิรวธุ อรุณดี 

จ าเลยท่ี 1 

จ าเลยท่ี 2 

บริษัทย่ืนฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 เพ่ือเรียกร้องให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส เอ 
เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชัน่ และนายศิรวธุ อรุณดี ช าระเงินตามสญัญารับจ้างก่อสร้างในโครงการก่อสร้างประตรูะบาย
น า้ สถานีสบูน า้ท่ายาง จ านวน 189,457.60 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพนัสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) พร้อม
ดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 127,330 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) นบัตัง้แต่วนัท่ี
ทางบริษัทย่ืนฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ 

วนัท่ี 15 มิถนุายน 2563 ศาลแขวงพระนครเหนือมีค าพิพากษาให้จ าเลยทัง้สอง ช าระเงินจ านวน 157,330 บาท 
พร้อมดอกเบีย้ของต้นเงินจ านวนดงักลา่ว นบัแตว่นัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป รวมทัง้คา่ทนายความ 3,000 บาท  

ตอ่มา ทนายความผู้ รับผิดชอบคดีได้ไปสืบทรัพย์ของจ าเลยทัง้สอง ปรากฏวา่จ าเลยทัง้สองไมมี่ทรัพย์สินใด ๆ ท่ี
จะยดึหรืออายดัเพ่ือน าขายออกทอดตลาดตามค าสัง่ศาลได้  

9. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.1698/2563 คดีหมายเลขแดงที่ พ 2817/2563 

ระหวา่ง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) โจทก์ 

 บริษัท เอส เอ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ อินเตอร์เทรด จ ากดั จ าเลย 

   บริษัทย่ืนฟ้องต่อศาลแพง่ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 เพ่ือเรียกร้องให้บริษัท เอส เอ เอน็จิ
เนียร่ิง แอนด์ อินเตอร์เทรด จ ากดั ข าระเงินเน่ืองจากผิดสญัญาซือ้ขาย เป็นจ านวนเงิน 462,690.78 บาท (สี่แสนหกหม่ืน
สองพนัหกร้อยเก้าสบิบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ศาลแพง่มีค าพิพากษาให้จ าเลย ช าระเงินจ านวน 426,690.78 บาท พร้อมดอกเบีย้
ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี รวมทัง้คา่ทนายความ 3,000 บาท  

ตอ่มา ทนายความผู้ รับผิดชอบคดีได้ไปสืบทรัพย์ของจ าเลยทัง้สอง ปรากฏวา่จ าเลยทัง้สองไมมี่ทรัพย์สินใด ๆ 
ท่ีจะยดึหรืออายดัเพ่ือน าขายออกทอดตลาดตามค าสัง่ศาลได้ 
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10. คดีแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี คดีหมายเลขด าที่ พ.827/2564  

ระหวา่ง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  

บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั 

โจทก์ท่ี 1 

โจทก์ท่ี 2 

 บริษัท พรีเมียร์ เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั จ าเลย 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จ ากดั ได้ย่ืนฟ้องตอ่
ศาลแพง่ธนบรีุ เพื่อเรียกร้องคา่สินค้าแผน่พืน้รองก้นสระเก็บกกัน า้ (HDPE SHEET) คิดเป็นเงินพร้อมดอกเบีย้จ านวน 
8,427,695.12 บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยเก้าสบิห้าบาทสบิสองสตางค์)  

ตอ่มา จ าเลยฟ้องแย้งให้โจทก์ทัง้สองรับผิดช าระหนีค้า่สนิค้าท่ีจ าเลยได้สัง่ซือ้ไว้แล้ว เป็นเงินทัง้สิน้ 
19,884,421.44 บาท (สบิเก้าล้านแปดแสนแปดหม่ืนสี่พนัสี่ร้อยย่ีสิบเอด็บาทสี่สิบสี่สตางค์)  

เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 บริษัทได้ย่ืนค าให้การแก้ฟ้องแย้งของจ าเลยว่า จ าเลยไมไ่ด้สง่มอบสินค้าแก่โจทก์ทัง้
สอง เน่ืองจากจ าเลยไมไ่ด้สัง่ซือ้สินค้า อีกทัง้สนิค้าดงักลา่วไม่สามารถสัง่ซือ้ก่อนไว้ลว่งหน้าได้ เพราะจะท าให้สินค้าเสื่อม
คณุภาพและได้รับความเสียหาย 

คดีนีศ้าลได้เลื่อนนดัวนัก าหนดประเดน็ข้อพิพาทออกไป เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

11. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.1435/2564  

ระหวา่ง บริษัท พีเอน็ อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั  โจทก์ 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  จ าเลย 
บริษัท พีเอน็ อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั ย่ืนฟ้องตอ่ศาลแพง่ เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 ฟ้องร้องให้ 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) จ าเลย รับผิดช าระเงินคา่จ้างท่ีปรึกษาในโครงการจดัหาเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ
น า้ประปาและโครงการด้านสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการน า้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ คิดเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 2,619,346.91 บาท (สองล้านหกแสนหนึง่หม่ืนเก้าพนัสามร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบเอด็สตางค์)  

วนัท่ี 20 เมษายน 2564 จ าเลยได้ท าค าให้การต่อสู้ไมช่ าระหนี ้เน่ืองจากไมมี่การด าเนินงานใด ๆ ตามสญัญา 
ตอ่มาศาลก าหนดวนันดัพร้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการสืบพยานในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564  

12. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.3315/2564  

ระหวา่ง บริษัท พรีเมียร์ ไลน่ิง อินเตอร์พลาส จ ากดั  โจทก์ 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  จ าเลย 

 
บริษัท พรีเมียร์ ไลน่ิง อินเตอร์พลาส จ ากดั ย่ืนตอ่ศาลแพง่ เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ฟ้องร้องให้ บริษัท ไฮโดร

เทค็ จ ากดั (มหาชน) จ าเลย รับผิดช าระเงินคา่จ้างก่อสร้างในโครงการก่อสร้างศนูย์จดัการขยะมลูฝอย เทศบาลเมืองเมือง
ปัก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา คิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 4,490,829.53 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหม่ืนแปดร้อยย่ีสิบเก้า
บาทห้าสบิสามสตางค์)  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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วนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 จ าเลยได้ท าค าให้การวา่เน่ืองจากงานที่โจทก์ท าไมถ่กูต้องตามแบบ เทศบาลเมืองปักจงึ
ใช้สิทธิลดค่าจ้างตามสญัญา นอกจากนี ้ตอ่มาเทศบาลเมืองปักได้ปรับลดค่าจ้างงาน ท าให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงิน 
34,306,903.18 บาท ตามท่ีโจทก์ได้รับช าระจากทางเทศบาลเมืองปักโดยตรงแล้ว  

ปัจจบุนัศาลได้ก าหนดนดัวนันดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 
 

 



 

 

 

เลขทีใ่บจอง................................................................. 
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 768,227,679 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสดัส่วนการถือหุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.18 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ได้ 1 หุ้น (2:1) 

 
วนัท่ีจองซ้ือ     8 ธนัวาคม 2564   9 ธนัวาคม 2564   13 ธนัวาคม 2564   14 ธนัวาคม 2564   15 ธนัวาคม 2564 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้)                                                                                                                                             เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้...............……..……………..…................... 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจ าตวัประชาชน 

 นิตบิุคคลสญัชาตไิทย        เลขทะเบยีนนิตบิุคคล…………………………………………………………………       

 บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ............................................. 

 นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล…………….…………….....….………..……. 

ชื่อ    นาย   นาง   นางสาว   นิตบิุคคล........................................................................................................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยูใ่หเ้ป็นไปตามทีอ่ยูท่ีป่รากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน Rights Offering  ณ วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้................................................................  สญัชาต ิ(ประเทศทีนิ่ตบิคุคลจดทะเบยีน) ..........................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี........................................................................ 
ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย   ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่า่ย   หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ขา้พเจา้ถอืหุน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน Rights 
Offering  ณ วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 มคีวามประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทีเ่พิม่ทุน  ดงัน้ี   

ประเภทการจองซือ้ จ านวนหุน้ทีจ่องซือ้ (หุน้) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) 

 จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ  0.18   
 จองซือ้ตามสทิธทิัง้จ านวน  0.18   
 จองซือ้เกนิสทิธ ิ(ระบุเฉพาะสว่นเกนิสทิธ)ิ  0.18   

รวม     

พรอ้มกนัน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่วโดย  
        การโอนเงนิผา่นระบบ Bill Payment ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) Comp Code 2047  ช่ือบญัชี  “บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรพัย”์  
โดยระบรุายละเอียด Ref.1 เป็นหมายเลขท่ีบตัรประชาชน 13 หลกั หรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบยีนนิติบคุคล และระบ ุRef.2 เป็นเลขทะเบยีนผูถื้อหุ้น 10 หลกั 
        แคชเชยีรเ์ชค็ /ดร๊าฟท/์เชค็บุคคล โดยน าฝากผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) Comp Code 2047 เลขทีเ่ชค็....................................................ลงวนัที.่.......ธนัวาคม 2564  
ธนาคาร........................................สาขา.....................................................โดยขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย “บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรพัย”์  ในกรณีท่ีช าระค่าจองซ้ือหุ้น
เป็นเชค็/แคชเชียรเ์ชค็/ดรา๊ฟท ์จะต้องลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564   และยืน่ผา่นเคาน์เตอรธ์นาคาร ก่อนเวลา  Clearing ของธนาคาร  และต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านักหกับญัชีในเขต
เดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 
เม่ือข้าพเจ้าได้รบัการจดัสรรหุ้นดงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ บริษทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุ้นดงักล่าวต่อไปน้ี (ผูจ้องซือ้ โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีน่ึงเทา่นัน้)  

แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) น าหุ้นเข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยใหฝ้ากหุน้สามญั ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และ ด าเนินการ
ใหบ้รษิทัหลกัทรพัย.์........................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี................................ (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชกิผูฝ้ากตามทีม่รีายชื่อปรากฏดา้นหลงัใบจอง) น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้บญัชีซ้ือขายเลขท่ี.................................................... (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้ จะด าเนินการออกใบ
หุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้แทน)  

น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์โดยให้ออกหุ้นส าหรบัหุ้นท่ีได้รบัการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิ ผูฝ้ากเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซือ้ ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ก าหนด 

แบบรบัใบหุ้น (Script) ใหอ้อกใบหุน้ ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ ตามชื่อทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นฐานขอ้มลูสมุดทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน  โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใดๆ เพือ่ใหก้ารจดัท าใบหุน้และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
(เฉพาะใบหุน้เทา่นัน้) (บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้)  

 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไม่ครบเตม็ตามจ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ หรือไม่ได้รบัการจดัสรร หรือได้รบัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุในส่วนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไมค่รบ โดยไมม่ดีอกเบีย้ และไมม่คีา่เสยีหายใดๆ ภายใน 14 วนันบัแต่วนั
สิน้สุดก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระเงนิคา่จองซือ้ ดงัน้ี (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีน่ึงเทา่นัน้) 

  โอนเขา้บญัชธีนาคารผา่นระบบอตัโนมติั (ATS) (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรพัย ์หรอืกรแสรายวนัเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และชือ่บญัชตีอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูจ้องซื้อหลกัทรพัยเ์ท่านัน้)            

               ธ.ไทยพาณิชย ์/SCB       ธ.กรุงเทพ /BBL   ธ.กสกิรไทย /KBANK   ธ.กรุงไทย /KTB    ธ.กรุงศรอียธุยา /BAY    ธ.ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) /TTB    ธ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHBANK  
                    สาขา/Branch .......................................................................................................................เลขทีบ่ญัช/ีAccount No. ……………………………………………………………………......................................... 
 จา่ยเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยูท่ีป่รากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่า จะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนนี้ หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถูกต้องเรยีบรอ้ยพรอ้ม

ช าระค่าจองซือ้ หรอืหากเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท ์ที่ส ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเก็บ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อ หุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว โดยไม่มเีงื่อนไขและไม่สามารถเพกิถอนได้ ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลูในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ รวมทัง้สารสนเทศ และเอกสารแนบ(รวมเรยีกว่า “หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้น”) แลว้ และยนิยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีร่ะบุในเอกสารดงักล่าว รวมทัง้วธิกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ทัง้ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่และทีจ่ะไดม้กีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้เดมิ และไดร้บัจดัสรรการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืครองหุน้ของขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว  

                    

                                                                                                                                                                             ลงชื่อ............................................................................................ผูจ้องซือ้ 
                                                                                                                             (...................................................................................................) 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  

วนัท่ีจองซ้ือ    8 ธนัวาคม 2564    9 ธนัวาคม 2564   13 ธนัวาคม 2564   14 ธนัวาคม 2564   15 ธนัวาคม 2564 เลขทีใ่บจอง................................................................................................ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง).................................................................................................... เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 
(  น้อยกว่าสทิธ ิ  ตามสทิธทิัง้จ านวน    เกนิสทิธ)ิ จ านวน................................................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ  0.18 บาท  รวมเป็นเงนิ.................................................................บาท   โดยช าระเป็น   
  เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment   แคชเชยีรเ์ชค็ /ดรา๊ฟท/์เชค็บุคคล ผ่านระบบ Bill Payment  เลขที…่………….………......... วนัที ่….................………..........….. ธนาคาร ….…….......................สาขา ……….........................…......………… 

 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้ าเนินการ :  แบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) น าหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง   เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก.................................... เลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย.์.............................................. 

                                                                                          น าหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
                                                                                          แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้     
ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไมค่รบเตม็ตามจ านวนหุน้ทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทั ด าเนินการคนืเงนิค่าจองโดย 

  โอนเขา้บญัชธีนาคาร (ตามส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารทีไ่ดแ้จง้ไวก้บับรษิทัฯ)      

  จา่ยเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีป่รากฎวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564                                                                                                                                                                                                                 
หมายเหตุ: หา้มไมใ่หผู้จ้องซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีธ่นาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ไมว่่าสาขาใดๆ 
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การลงทนุในหุ้นย่อมมีความเส่ียงผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น 
 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ............................................................ 



 
 
 
 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

BROKER 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 038 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จ ากัด (มหาชน) 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จ ากัด (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด  (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด 052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

015 บริษัทหลักทรัพย์ คงิส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากัด 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย้งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (คัสโตเดีย้น) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย์ 336 ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

311 ธนาคารคาลิยง (เครดติ อะกริกอล อนิโดสุเอช) 339 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

326 ธนาคารเดอะโรยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ   
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รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) 
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วธีิปฏิบัตใินการจองซือ้หุ้นส ามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. –16.00 น. ของวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

2. สถานที่รับจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์”) เป็นตวัแทนใน
การรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น”) ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิแต่ละรายสามารถ
จองซือ้หุ้นได้ท่ีส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 8 ธันวาคม 
2564 ถงึวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตามที่อยูด้่านลา่ง  
 ช่ือ   บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 ที่อยู่    11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
 ติดต่อ  คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย์  โทรศพัท์ 0-2352-5100 ตอ่ 5107 หรือ 

   คณุจนัทร์จิรา กรรเกศ โทรศพัท์ 0-2352-5100 ตอ่ 5108 
 โทรสาร   0-2286-2681, 0-2286-2682 
      Online Service  0-2352-5100 ต่อ 5200 

ทัง้นี ้งดรับการจองซือ้ทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท่านมีบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัท
หลกัทรัพย์ของทา่นจะให้ค าแนะน า และ/หรือ รวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นตอ่ไป  

นอกจากการจองซือ้หุ้นท่ีส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นดงัท่ีกล่าวแล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิแต่ละราย
สามารถจองซือ้หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ https://ero.lhsec.co.th หรือ https://www.lhsec.co.th 
ตามท่ีระบใุนหวัข้อ 3 “วิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น” ในเอกสารฉบบันี ้

3. วธีิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

3.1 วธีิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 ธันวาคม 
2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการดงันี ้ 
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1. กรณีจองซือ้โดยใบจองซือ้ (Hard Copy) 
ผู้จองซือ้หุ้นท่ีช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงิน และเอกสารการจองซือ้ย่ืน         
ณ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  
และห้ามไม่ให้ผู้จองซือ้หุ้นฝากเอกสารการจองซือ้ที่ LHBANK ทุกสาขา  

 ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิที่เป็นนิติบุคคล /ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิที่มิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้อง
จองซือ้โดยวธีิการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้เท่านัน้* 

 แนบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 4.1 
2. กรณีจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”)  

*เฉพาะผู้จองซือ้บคุคลธรรมดา สญัชาติไทยเทา่นัน้   
ผู้จองซือ้หุ้นสามารถจองซือ้ผา่นระบบ Electronic Rights Offering  (“E-RO”) บนเวบ็ไซต์ 
https://ero.lhsec.co.th หรือ https://www.lhsec.co.th (“การจองซือ้ผ่านระบบ E-RO”)  
โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้ 

2.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามารถตรวจสทิธิผ่านเวบ็ไซต์ https://ero.lhsec.co.th หรือ https://www.lhsec.co.th 
โดยกรอกหมายเลขบตัรประชาชน/ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/ เลขทะเบียนนิติบคุคล  

 

 

 

 

 

2.2. ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น และจ านวนหุ้นท่ีสามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ จากนัน้คลิก 
“จองซือ้”  
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2.3. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี ้ 

2.3.1 จ านวนหุ้นท่ีต้องการจองซือ้ /รายละเอียดการจดัสรร /การโอนเงินคืน กรณีไมไ่ด้รับการ
จดัสรร /เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ 

2.3.2 แนบไฟล์ หน้าสมดุบญัชีธนาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.3 โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code เพ่ือช าระเงินผา่น ระบบ Mobile Banking หรือ 

เลือก Bill Payment เพ่ือพิมพ์แบบฟอร์ม และช าระเงินได้ท่ีสาขาของ LHBANK 
2.3.4 แนบหลกัฐานการช าระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

หน้า 5 / 19 
 

2.4. ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการท ารายการ โดยรายการจะสมบรูณ์ เม่ือทา่นยืนยนัรายการ และ  
บริษัทฯ ตรวจสอบผลการช าระเงินครบถ้วนสมบรูณ์ 

 

 

 

 

 
 
 
2.5. ระบบจะขึน้ให้ท่านเลือกบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการจองซือ้หุ้ นไว้เป็นหลักฐานการท า

รายการจองซือ้หุ้น 
2.6 หากท่านท ารายการจองซือ้แล้ว และต้องการแนบเอกสารหลักฐานการช าระเงินในภายหลัง 

สามารถเข้ามาท่ี https://ero.lhsec.co.th หรือ https://www.lhsec.co.th คลิก ตรวจสอบสิทธิการ
จองซือ้ จากนัน้ คลกิท่ี แนบหลกัฐานการช าระเงิน ตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการท ารายการ  
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2.6.1 กดแนบหลกัฐานตรงช่องหลกัฐานการช าระเงิน และกดบนัทกึ 

* โดยรายการจะสมบรูณ์ เม่ือทา่นบริษัทฯ ตรวจสอบผลการช าระเงินครบถ้วนสมบรูณ์ 
หากท่านช าระเงิน และบริษัทฯ ตรวจสอบผลการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะการจองจะ
เปลี่ยนเป็นยืนยนัการช าระเงินดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 ตรวจสอบผลการจองซือ้ท่ียืนยนัยอดภายหลงัการจดัสรรได้ผ่าน https://ero.lhsec.co.th หรือ 
https://www.lhsec.co.th คลิกตรวจสอบผลการจองซือ้  โดยสามารถตรวจสอบได้ตัง้แต่วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
เป็นต้นไป 
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หมายเหตุ:  

1. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ  

ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิ
จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ  และจะต้องท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครัง้เดียว          
เตม็จ านวนท่ีจองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิท่ีได้รับ และในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับ  

โดยผู้จองซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) หรือ                   
บนเวบ็ไซต์ผ่าน ระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชดัเจน  

โดยหากมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัข้อ 5 “เง่ือนไขในการจองซือ้” ประกอบ)  ทัง้นี ้บริษัทฯ หรือ        
บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุนีเ้ทา่นัน้   

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  

ส าหรับการจองซือ้โดยใบจองซือ้ (Hard Copy) ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือ  เอกสารประกอบการจองซือ้       
1ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นเทา่นัน้   

ส าหรับการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO  ผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/
ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นเทา่นัน้  

3.2 วธีิการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้น  

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือ ภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“LHBANK”) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี                 
15 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้ 

1. กรณีช าระเงนิโดยเงนิโอน ผ่านระบบ Bill Payment ของ LHBANK โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)   
 

ช่ือบญัชี  “บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์” 

Comp Code 2047 
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โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบ ุ

 รหสัอ้างอิง (Ref.1) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ 

 รหสัอ้างอิง  (Ref.2) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น       
ซึง่จดัสง่โดยบริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย์ฯ”))  

 ยอดเงินรวมท่ีต้องการช าระ และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ผ่านเคาน์เตอร์ LHBANK          
ได้ทกุสาขา  

 ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง (1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น) ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิจองน้อยกว่า
สิทธิ และจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

 ก าหนดการช าระด้วยเงินโอน ผ่านระบบ Bill Payment ของ LHBANK ระหว่าง วนัท่ี 8 ธันวาคม 
2564 ถงึวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) 

 จะต้องช าระเป็นเงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ LHBANK เท่านัน้ 
 เก็บหลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตอ่ไป 

 ผู้ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของ LHBANK จะต้องเป็นบคุคลเดียวกบัผู้จองซือ้ หากผู้ช าระเงินท่ีสาขา
เป็นคนละคนกันกับผู้ จองซือ้ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการจองซือ้หุ้ นและ                 
จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ตามวิธีการคืนเงินท่ีระบใุนการจองซือ้หุ้น 

 
2. กรณีช าระด้วยเชค็ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คผ่านระบบ Bill Payment ของ LHBANK  

ต้องลงวนัท่ี 8 หรือ 9 หรือ 13 ธันวาคม 2564 เท่านัน้ และจะต้องช าระค่าจองซือ้หุ้นผ่านเคาน์เตอร์ 
LHBANK ภายในเวลา Clearing ของแตล่ะธนาคาร ของวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 

 

โดยสัง่จ่ายในช่ือ “บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์” 
Comp Code 2047 

 

และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป หากผู้จองซือ้
ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นหลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่  13 ธันวาคม 2564 จะต้อง
ช าระเป็นเงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ LHBANK เท่านัน้ โดยกรอกข้อมลูให้
ครบถ้วนพร้อมระบ ุ

 รหสัอ้างอิง (Ref.1) เป็น เลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้  

 รหสัอ้างอิง  (Ref.2) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น 
ซึง่จดัสง่โดยบริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”)  

 ยอดเงินรวมท่ีต้องการช าระ และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ผ่านเคาน์เตอร์ LHBANK         
ได้ทกุสาขา  
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 รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง (1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น)          
ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ จองน้อยกวา่สทิธิ และจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

 เก็บหลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตอ่ไป 

 ก าหนดการช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  ผ่านระบบ Bill Payment ของ LHBANK 
ระหว่าง วนัท่ี 8-9  ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น. และ วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 ก่อน เวลา 
11.00 น.  

 กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัสง่โดยบริษัทศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ช่ือ-นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ได้ระบุช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ    
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฎิเสธการรับ
การจองซือ้หุ้นดงักลา่ว 

 จะต้องช าระเป็นด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คด้วยระบบ Bill Payment                        
ผ่านเคาน์เตอร์ LHBANK เท่านัน้ 

 ผู้ช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ของ LHBANK จะต้องเป็นบคุคลเดียวกบัผู้จองซือ้ หากผู้ช าระเงินท่ีสาขา
เป็นคนละคนกันกับผู้ จองซือ้ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการจองซือ้หุ้ นและ       
จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ตามวิธีการคืนเงินท่ีระบใุนการจองซือ้หุ้น 

 

3. การโอนเงนิผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ (ส าหรับจองผ่านระบบ E-ROเท่านัน้) 
ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ โดยสามารถสแกน 
QR Code ท่ีปรากฎบนหน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ https://ero.lhsec.co.th หรือ 

https://www.lhsec.co.th เพ่ือช าระเงิน  โดยข้อมลูการช าระจะปรากฎตามข้อมลูท่ีท่านท ารายการ       
จองซือ้ 

 รหสัอ้างอิง (Ref.1) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผู้ จองซือ้            
(จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ)  

 รหสัลกูค้า  (Ref.2) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั(จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) 

 ยอดเงินรวมท่ีต้องช าระ (จะขึน้มาโดยอัตโนมัติ) พร้อมยืนยันการช าระเงิน จากนัน้ ตรวจสอบ
ข้อมูลการจองซือ้ พร้อมทัง้บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้ นต่อไป (ข้อมูลผู้ จองซือ้จะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2           
ตามรายละเอียดการช าระเงินเทา่นัน้) 

 โดยการช าระเงนิผ่าน QR Code ช่ือบัญชีเงนิฝากที่ท ารายการ จะต้องตรงกับช่ือผู้จองซือ้ 
 การโอนเงินผ่านสแกน QR Code  จะต้องโอนเงินครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง (เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น)         

ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิจองน้อยกวา่สทิธิ และจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
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4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1. กรณีจองซือ้โดยใบจองซือ้ (Hard Copy) 

4.1.1. ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน  
บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะท าการจดัส่งใบจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ขอรับใบจองซือ้หุ้ นได้ท่ีส านักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 
http://www.hydrotek.co.th/ 
กรณีนิติบคุคลให้ลงนามพร้อมประทบัตราส าคญั(ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถย่ืนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ 1 ใบตอ่ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

4.1.2. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ซึง่จะระบจุ านวน
หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจดัสรร (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น          
ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีผู้ ถือหุ้นเดิม
ได้รับตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้  

4.1.3. หลักฐานการช าระเงนิค่าจองซือ้ (ตามวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นข้อ 3.2) 

4.1.4 ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารหน้าแรก ส าหรับกรณีท่ีผู้จองซือ้ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์
สว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคาร โดยช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง (รับเฉพาะ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) / ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน)/ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)/  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)/ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้) 
ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัเทา่นัน้ 

4.1.5. ในกรณีท่ีไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 4.1.2 และ/หรือ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท า
ให้ช่ือ/ ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นตามท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นตามสดัส่วนการถือหุ้น      
ในวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่                    

23 พฤศจิกายน 2564 ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง 
ทะเบียนสมรส ใบหยา่ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น  
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4.1.6 แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี ้ 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง  ในกรณีท่ีไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือในกรณีท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน
หมดอายุให้แนบเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ และส าเนา
ทะเบียนบ้านหน้าท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  โดยลายมือช่ือ
นัน้ต้องตรงกนักบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองทกุฉบบั กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ 
จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้ แทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ ปกครองท่ีผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียน
บ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)  
- ส าเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และต้องได้รับการรับรอง

ลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทย     
ในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่า สามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย  
 

กรณีนิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

- ส าเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ท่ีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซือ้หุ้ น                    
ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ (ถ้ามี)  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้ รับมอบอ านาจ รับรอง
ส าเนาถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักลา่วต้อง
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบอ านาจด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 

กรณีนิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
- ส าเนาหนังสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคลท่ี

ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้หุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ  

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้ มีอ านาจลงนามท่ีได้รับรองส าเนาเอกสารข้างต้น ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อม       
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

- ส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าท่ี Notary  Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือ
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รับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดท า หรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร 
และให้เจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทย ในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จัดท าหรือรับรอง
ความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าท่ี  Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืน
ใดท่ีได้ด าเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุมเ่กิน 1 ปี นบัถงึวนัจองซือ้หุ้น  

4.1.7. กรณีที่ มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ 
Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุ้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ จะลงนามโดย 
Custodian และจะต้องมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบช่ืุอผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัท่ี
ยงัไมห่มดอายหุรือเอกสาร ประกอบการแสดงตนของผู้ มีอ านาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8) 

4.1.8. หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ี
มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบ
อ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

4.1.9. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น า

หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรับผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)  

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บคุคลและ นิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
และแบบสอบถาม ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรับผู้จอง
ซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้)” 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลูเพ่ือน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

เม่ือผู้จองซือ้ลงลายมือช่ือและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่  บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์แล้ว บริษัทฯ และ    
บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะถือว่า ผู้จองซือ้ได้ให้ค ารับรองว่า ข้อมลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือช่ือท่ีได้ลงไว้แล้ว        
ในเอกสารนัน้ๆ (ไม่ว่าผู้จองซือ้เป็นผู้ กรอกข้อมลูรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผู้ รับมอบ
อ านาจหรือตวัแทนซึง่รวมถึงบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็น
จริง หากปรากฏว่าข้อมลู  รายละเอียด หรือลายมือช่ือดงักล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง   
บริษัทฯ และ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่
ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมลูดงักล่าว ผู้จองซือ้    
ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ เรียกให้บริษัทฯ หรือบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับผิดชอบในความเสียหายหรือ
สญูเสียใด ๆ ทัง้สิน้ และบริษัทฯ และ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสญูเสียท่ี
เกิดขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ   
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ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีกล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทฯ 
หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอสงวนสทิธิท่ีจะถือว่า ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสาร
ประกอบการจองซือ้บางประการ ให้แก่ผู้จองซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามท่ี
เหน็สมควร   

นอกจากนี ้บริษัทฯ และ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้
หรืออาจท าให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในการจดัสรรตามรายละเอียดท่ีระบใุนหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมนี ้ 

4.2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ผ่านระบบ E-RO  
4.2.1. กรอกข้อมลูในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ https://ero.lhsec.co.th หรือ https://www.lhsec.co.th        

ให้ครบถ้วน  
4.2.2. แนบหลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบ E-RO  
4.2.3  แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (รับเฉพาะ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน) / ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)/ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)/  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารทหารไทยธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้)  ประเภทออมทรัพย์ หรือ
กระแสรายวนัเทา่นัน้ โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เทา่นัน้  

ส าหรับกรณีคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่
ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกิน ผ่านระบบการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อบัญชีเงนิฝาก
ธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้ 

* ผูถื้อหุน้ทีจ่องซ้ือผ่านระบบ E-RO  จะสามารถรับคืนเงนิค่าจองซ้ือหลักทรัพย์ ได้เฉพาะกรณี
ผ่านระบบการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารเท่าน้ัน 
 

5. เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.1. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์
จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการ
จดัสรรจะได้รับการจดัสรรหุ้นทัง้จ านวนท่ีจองซือ้  

5.2. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการ
จองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้ครบถ้วน ชดัเจน และจะต้องท าการจองซือ้และ
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ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสิทธิท่ีได้รับ และในสว่น
ท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับ   

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ว จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสิทธิ ดงันี ้

1. ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกใน
จ านวน มากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้ นท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม และได้ช าระค่าจองซือ้หุ้น
ครบถ้วนตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย  

2. ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกใน
จ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วโดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมาคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม 
จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับการ จัดสรรจะต้องไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระ
ราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว  

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตาม ข้อ2. (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าว
ให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของ 
ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้       
มาคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีคงเหลือนัน้  ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไร      
ก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรจะต้องไม่เกิน จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และ
ช าระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น ให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
วิธีการในข้อนีจ้นกวา่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร  

5.3. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นใหม่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นใหม่ (Record Date) ตามสดัส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีใ้ห้กบั        
ผู้ ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้หรืออาจท าให้บริษัทฯ            
มีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ  

5.4. ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว ไมมี่สิทธิยกเลกิการจองซือ้  
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5.5. ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุด้วยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ภายใน
เวลาท่ีก าหนดเทา่นัน้  

5.6. หาก (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมส่ามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
คา่จองซือ้ได้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นตามท่ีก าหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้
กรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบล.แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์  

อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ผู้ ถือหุ้ นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้
ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดยบริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตอ่ไป 

5.7. บริษัทฯ และ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุ้น เง่ือนไข 
ในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิด
ปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน  

6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ         
ท่ีได้รับการจัดสรร แต่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีประสงค์จะจองซือ้เกิน
สิทธิ  บริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร
ไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้  และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้โดยวิธีใด
วิธีหนึง่ ดงันี ้ 

6.1. กรณีผู้จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการ
โดยการโอนเงินผา่นระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารในนาม
ของผู้ จองซือ้ตามข้อมูลเปิดบัญชีท่ีให้ไว้ กับ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันสิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ 

6.2. กรณีจองซือ้ผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จอง
ซือ้ โดยผู้จองซือ้สามารถระบุบญัชีธนาคารท่ีก าหนด 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)/  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน)/ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทย
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พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยจะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในระบบ E-

RO ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

6.3 กรณีจองซือ้ด้วยใบจองซือ้ การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ    

 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้สามารถระบบุญัชีธนาคาร ท่ีก าหนด 7 ธนาคาร ได้แก่ 
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)/ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชนธนาคารทหารไทยธน
ชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยจะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จอง
ซือ้ตามรายละเอียดท่ีได้แนบมาพร้อมใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

 จ่ายเป็นเช็คธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น         
ท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ภายใน 14 วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

อย่างไรก็ตาม  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่
ครบ โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของ
ผู้จองซือ้ได้  ตามท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ หรือ 
บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แล้วนัน้  บริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นท่ี
ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบเป็น เช็คธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้ จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้ นสามัญท่ีปรากฎ          
ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ภายใน      
14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหกับญัชีหรือเช็ค
ธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักลา่ว บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะต้องช าระดอกเบีย้
ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจาก
วนัพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วจนถงึวนัท่ีสามารถจดัสง่ได้ อย่างไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจอง
ซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอตัโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้ จองซือ้ตามท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขข้างต้น หรือสง่เช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้
หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ จองซือ้ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฎ ณ           
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 23 ธันวาคม 2564 แล้ว ให้ถือว่า ผู้
จองซือ้ ได้รับเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อีกต่อไป  
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ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจัดส่งเช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการสง่ตามวิธีอ่ืนตามท่ีบริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เห็นว่าเหมาะสม ซึง่ไม่ใช่ความผิดของ
บริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เช่น  ข้อมลูช่ือ ที่อยู่ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ตรงตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุ
ทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
บริษัทฯ และ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะไมรั่บผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว  
 

7. วธีิการส่งมอบหุ้นส ามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซือ้ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1. ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบัญชี
ซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่  

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู ่และ ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลา
การจองซือ้  

ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ี
ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 7.1 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขาย 
หลักทรัพย์ท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์ จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว  มิฉะนัน้แล้ว     
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 7.3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน  

7.2. ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 
(Scripless System)  โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600  

กรณีนีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามจ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ี
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ซึง่จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตามอตัราท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด  ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการ
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จองซือ้ ได้แก่ “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)" (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 

(ส าหรับผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account)) พร้อม
ลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าสง่ให้ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ   

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าสง่แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมลูไม ่
ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 7.3 ทัง้นี ้การถอน 
หลกัทรัพย์ท่ีฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้           
ผู้จองซือ้ท่ีน าฝากในบญัชีดงักล่าว อาจไม่สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

7.3. ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้  

บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้ นตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียน รายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 23 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ท่ีได้รับการจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯได้เร่ิมซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ  7.3 
ให้แก่ผู้จองซือ้แทน  

8. ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ  

8.1. ช่ือผู้จองซือ้และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบคุคลอ่ืนจะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือ้
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้น
ให้แก่ผู้จองซือ้  

8.2. โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (รหัสโบรกเกอร์) ท่ีประสงค์จะน าหุ้ นเข้าบัญชีซือ้
หลกัทรัพย์ของตนเองให้ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ผิด หุ้นท่ีได้รับการจดัสรร
จะถูกส่งไปท่ีอ่ืน ซึ่งบริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าช้าใน
การติดตามหุ้น  

8.3. หากบริษัทฯ ไมส่ามารถโอนเงินคา่จองซือ้หุ้นคืนให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อนัเป็นเหตอ่ืุนใดซึง่
เกินกว่าวิสยั ท่ีบริษัทฯ หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะด าเนินการได้ บริษัทฯ และ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์        
จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใด  และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีจะต้องช าระ
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คืนให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยบริษัทฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ตามท่ีระบุไว้ใน         
หวัข้อ 5“ เง่ือนไขในการจองซือ้”  

8.4. หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ 
หรือ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอสงวนสทิธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั   

8.5. ส าหรับผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  
ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance (FATCA)  (ส าหรับผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 
600 (Issuer Account))” (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 7) เพ่ือน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบ
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทฯขอสงวนสทิธิท่ีจะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

8.6. หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามได้ท่ี  
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
 ติดต่อ  คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย์  โทรศพัท์ 0-2352-5100 ตอ่ 5107 หรือ 
   คณุจนัทร์จิรา กรรเกศ โทรศพัท์ 0-2352-5100 ตอ่ 5108 
 โทรสาร  0-2286-2681, 0-2286-2682 

Online Service  0-2352-5100 ต่อ 5200 
 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
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                                                                       วนัท่ี(DATE)…………………………… สาขาผู้ รับฝาก(BRANCH) …………………..................... 
       

 
   
            
  
 
เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์    
For ”Land and House Securities Public Company Limited for Subscription”              
 

หมายเลขเช็ค/CHQUE No. เช็คลงวันที่/Date ช่ือธนาคาร/ Bank สาขา/Branch จ านวนเงนิ /AMOUNT 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

ผู้ รับเงิน 

      

                 เงินสด/Cash     ผู้ รับมอบอ านาจ 

หมายเหต:ุ กรณีช าระเป็นเช็ค กรุณาสัง่จ่ายในนาม บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)เพือ่การจองซ้ือหลกัทรัพย์ (และขีดคร่อม “Account Payee Only” และ ขีดหรือผูถื้อ) 

ช่ือผู้น าฝาก/Deposit by _________________________________________ โทรศพัท์/Telephone. _______________________ 

**ลกูค้าไม่ต้องรับภาระคา่ธรรมเนียม**  

กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิฉบับนีพ้ร้อมเอกสารการจองซือ้ฯ ย่ืนต่อบมจ.หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ /Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Land and Houses Securities PCL,. 
 

 

     
 
 
 
 
 
                                     
           
                                               
                                                                       วนัท่ี(DATE)…………………………… สาขาผู้ รับฝาก(BRANCH) …………………..................... 
       

 
   
            
  
 
เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์    
For ”Land and House Securities Public Company Limited for Subscription”              
 

หมายเลขเช็ค/CHQUE No. เช็คลงวันที่/Date ช่ือธนาคาร/ Bank สาขา/Branch จ านวนเงนิ /AMOUNT 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

ผู้ รับเงิน 

      

                 เงินสด/Cash     ผู้ รับมอบอ านาจ 

หมายเหต:ุ กรณีช าระเป็นเช็ค กรุณาสัง่จ่ายในนาม บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)เพือ่การจองซ้ือหลกัทรัพย์ (และขีดคร่อม “Account Payee Only” และ ขีดหรือผูถื้อ) 

ช่ือผู้น าฝาก/Deposit by _________________________________________ โทรศพัท์/Telephone. _______________________ 

**ลกูค้าไม่ต้องรับภาระคา่ธรรมเนียม**  

ใบแจ้งช าระเงนิ (Bill Payment Form) 

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร(บาท) /AMOUNT IN WORDS (BAHT) 

 
 
  
 (Ref.1)  _________________________________________________________ 

 

 (Ref.2)                   _________________________________________________________ 

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M ,10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120     
โทร. 02-352-5100    เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0107542000038   
 

เลขท่ีบตัรประชาชน หรือ เลขท่ีหนงัสือเดนิทาง /ID or Passport Number 

Bill Payment Form เพ่ือจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน)–  HYDRO 

ส าหรับธนาคาร/ Bank’s copy  ส่วนที่2 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด )มหาชน(  
Compcode: 2047 

ชื่อจองซือ้ (Name) ................................................................................................... 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น /Registration No 

ใบแจ้งช าระเงนิ (Bill Payment Form) 

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร(บาท) /AMOUNT IN WORDS (BAHT) 

 
 
  
 (Ref.1)  _________________________________________________________ 

 

 (Ref.2)                   _________________________________________________________ 

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M ,10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120     
โทร. 02-352-5100    เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0107542000038   
 

เลขท่ีบตัรประชาชน หรือ เลขท่ีหนงัสือเดนิทาง /ID or Passport Number 

Bill Payment Form เพ่ือจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน)–  HYDRO 

ส าหรับลูกค้า/ Client’s copy  ส่วนที่1 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด )มหาชน(  
Compcode: 2047 

ชื่อจองซือ้ (Name) ................................................................................................... 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น /Registration No 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย6 

 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120   

 ติดต่อ  คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย์  โทรศพัท์ 0-2352-5100 ตอ่5107หรือ 

   คณุจนัทร์จิรา กรรเกศ  โทรศพัท์ 0-2352-5100 ตอ่5108 

 โทรสาร   0-2286-2681, 0-2286-2682 

      Online Service  0-2352-5100 ต่อ 5200        

 



แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

   วนัที.่................………….…….….. 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 

ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั  ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 

ส ำหรบันิติบุคคล 
1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์
  (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 

หน้า 2 ของ 2 

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 7



  

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
 

 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

     วนัที…่…………………………………….…….............. 

 ข้าพเจ้า  นาย   นาง   นางสาว   นิติบคุคล....................................................................................................................... 
 เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่หนงัสือเดินทาง....................................................................หรือ   ใบต่างด้าว  หนงัสือเดินทาง 
 เลขทะเบียนนิติบคุคล.................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) 
หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้................................................................................................................สญัชาติ .................................................. 
  ข้าพเจ้ามีหุ้นสามญัเดิมตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจอง 
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที ่23 พฤศจิกายน 2564 จ านวน......................................................หุ้น 
มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน..............................................................หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอ านาจให้ 
  นาย   นาง   นางสาว  ...............................................................................................สญัชาติ ...................................อาย.ุ................ปี  
เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่หนงัสือเดินทาง....................................................................................... ท่ีอยู ่เลขที่............................................. 
หมูบ้่าน/อาคาร........................................... ตรอก/ ซอย...............................................................ถนน.............................................................
แขวง/ต าบล..................................................... เขต/อ าเภอ......................................................... จงัหวดั .......................................................... 
รหสัไปรษณีย์ .................................. (“ผู้ รับมอบอ านาจ”) เป็นผู้ รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้าโดยให้มีอ านาจในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (“การจองซือ้”) จ านวน........................................................................หุ้น  
รวมถึงมีอ านาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้ ที่เก่ียวกบัการจองซือ้ ในการช าระเงินใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ 
การให้ข้อมลู และการลงนาม รับรอง แก้ไขเพิ่มเติม และยื่นเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ในการติดตอ่กบับริษัทฯ และตวัแทนของบริษัทฯ 
เก่ียวกบัการจองซือ้ การตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ ตลอดจนการด าเนินการใด ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ 
แทนข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้จนเสร็จการ 
 ทัง้นี ้กิจการ และบรรดาการกระท าใด ๆ ที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าลงไปภายในขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตามความในหนงัสือ 
มอบอ านาจฉบบันีแ้ล้ว ให้ถือเสมือนหนึง่วา่ข้าพเจ้าได้กระท าลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผกูพนักบัข้าพเจ้าทัง้สิน้ 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้มอบอ านาจ ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบอ านาจ 

      (…………………………………..………….)       (..............................................................) 

  

ลงช่ือ...............................................................พยาน ลงช่ือ...............................................................พยาน 

      (..............................................................)       (……………………….…………………..…) 

 

อากรแสตมป์ 30 บาท 




