
 

เลขท่ี................................................................. 

แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษทั ไฮโดรเท็คจํากดั (มหาชน) (HYDRO-W1) 

คร้ังท่ี............................................................ วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ................................................................ 

วนัท่ียื่นความจาํนงการใชสิ้ทธิ............................................................ ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ................................................................  
เรียน คณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ข้อมูลผู้แสดงความจาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

โปรดระบุประเภทผู้จองซ้ือหุ้น 

บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจาํตวัประชาชน---- 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง..........................................................................................................................................สญัชาติ....................................................................................................... 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล........................................................................................................................................................สญัชาติ............................................................................................ 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั)..............................................................................................................สญัชาติ.......................................................................................................เพศ................................................................................. 

ท่ีอยู ่เลขท่ี...................................ซอย/อาคาร................................................................ถนน...........................................................แขวง/ตาํบล................................................................. เขต/อาํเภอ................................................................ 

จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์............................................โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้.......................................................................โทรสาร.................................................................................................................... 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดงัน้ี 

จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้

สิทธิ (หน่วย) 

จาํนวนหุ้นสามัญที่ได้ 

จากการขอให้สิทธิ (หุ้น) 
อัตราการใช้สิทธิ 

ราคาใช้สิทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

จาํนวนเงนิที่ชําระทั้งส้ิน 

 (บาท) 

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น 1 บาท  

ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั และขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 

เลขที ่ จาํนวน (หน่วย) หน่วย 

   

วธีิการรับใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 

 ให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทั.......................................................................................................................... 

สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี.........................................นาํใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี..............................................ซ่ึงขา้พเจา้อยูก่บับริษทันั้น 

 ให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และนาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยเขา้บญัชีของบริษทัผู ้

ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพยภ์ายหลงั ผูจ้องซ้ือจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดไว ้(ถา้มี))  

 ให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิให้ขา้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบไุวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน 

การส่งมอบหลักทรัพย์  หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี: (ผูจ้องซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 

 แบบไร้ใบหุ้น นําหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง: โดยให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู ้ฝาก” และดําเนินการให้ 

บริษทัหลกัทรัพย.์....................................................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี นาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนนั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์

ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น บญัชีเลขท่ี..................................................................................................... (ช่ือผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เท่านั้น) 

 นําหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: โดยให้ออกใบหุ้นตามจาํนวนท่ีได้รับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝ้าก” และนําหุ้นเข้าฝากไวก้บั  

บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ี 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพยก์าํหนด (ถา้มี))  

 แบบรับใบหุ้น: โดยให้ออกใบหุ้นตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นนามของขา้พเจ้า และจดัส่งใบหุ้นดงักล่าวตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้รับทราบว่าอาจไดรั้บใบหุ้นภายหลงัจากท่ี

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าว ไดรั้บอนุมติัให้เขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

ข้าพเจ้าขอส่งเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังกล่าว: มาพร้อมกนั โดย   

 เงินโอน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ เลขท่ีบญัชี 001-1-57194-0 ช่ือบญัชี “บริษทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)” 

 เชค็             แคชเชียร์เชค็             ดร๊าฟท ์(กรณีเป็น เชค็, แคชเชียร์เชค็, ดร๊าฟท ์ลงวนัท่ีก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการ) โดยสัง่จ่าย “บริษทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)” 

เลขท่ีเชค็ / ดร๊าฟท.์........................................................................  วนัท่ี.........................................................ธนาคาร..................................................สาขา.............................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง

ซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชําระค่าจองซ้ือดังกล่าว หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ส่ังจ่ายแล้วน้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังกล่าว  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน) (HYDRO-W1) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วน) 

วนัที.่....................................................................................................                                                                                                                                                                                                                      เลขท่ี............................................................................. 

บริษทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)...........................................................................................................................................................................เพ่ือจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท  

จาํนวน..........................................................................................................หุ้น รวมเป็นเงิน....................................................................................................บาท    โดยชาํระเป็น     เงินโอน            เชค็            แคชเชียร์เชค็            ดร๊าฟท ์  

ผู้จองซ้ือต้องการให้ดําเนินการส่งมอบหุ้นสามัญ ดังนี ้

 แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) นาํหุ้นเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์นเอง สมาชิกผูฝ้าก  ช่ือบญัชี................................................................................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี......................................................................... 

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ 

ลงช่ือ.......................................................................................เจา้หน้าท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

ลงช่ือ....................................................................................ผูต้รวจรับจองซ้ือ

(....................................................................................)  

 

 

ลงช่ือ....................................................................................ผูจ้องซ้ือหุ้นสามญั 
                    (................................................................................) 

 

 



 

รายช่ือบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (List of Participant Number) 

 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

BROKER 

002 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 

030 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

TISCO SECURITIES  CO.,LTD. I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 
บริษทัหลกัทรัพยค์นัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 

032 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรัพยดี์บีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

034 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษทัหลกัทรัพยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัรจาํกดั 
PHATRA  SECURITIESCO.,LTD. 

048 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่าจาํกดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

050 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอลจาํกดั  

CIMB SECURITIES (THAILAND)  CO.,LTD. ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซียพลสั จาํกดั 
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. 

051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์จาํกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั   
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 
บริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

211 
บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

KASIKORN SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษทัหลกัทรัพยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

224 
บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์จาํกดั(มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

225 บริษทัหลกัทรัพยซี์แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016 
บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาตจาํกดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

229 บริษทัหลกัทรัพยเ์จพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

230 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

YUANTA (THAILAND) SECURITIES  CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ีจาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพยแ์มคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชยจ์าํกดั 

247 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

SCB SECURITIES CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 
บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน) 

248 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีซีมิโก ้จาํกดั 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

924 
บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC CO.,LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

029 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรีจาํกดั (มหาชน) 

 
 

KRUNGSRI SECURITIES   PUBLIC CO.,LTD.  
SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทยจาํกดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่จาํกดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  (ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น) 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK  PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
 

312 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

341 
บริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

343 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงกเ์อจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพยสิ์น 

344 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เพือรับฝากทรัพยสิ์น) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY  PHILLIP (THAILAND) SECURITIES PUBLIC  CO.,LTD. - CUSTODY 

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. สาขากรุงเทพฯ 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)(เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น) 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาชน) 

425 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 



เรือ่ง 

 

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (HYDRO-W1) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  HYDRO-W1 

     ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

  HYDRO-W1 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE     18/01/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    20/01/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    1.00   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Exercise Date)     26/01/2022 - 09/02/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  20/01/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          31/01/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 



1/2 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวภิาวดีรงัสติ 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19   Tel :       (662) 936-1661-2 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand       Fax :      (662) 936-1669 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสารที่ใช้ยืน่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ: 

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

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

พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิและสง่ใหแ้ก่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 
(ถา้มี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

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

3. ชาํระเงินตามจาํนวนที่ระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และสง่หลกัฐานการชาํระเงินใหแ้ก่
บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ทิธิซื้อ 

หุน้จะตอ้งชาํระเงินตามวิธีการใดวิธีหนึ่งดงัตอ่ไปนี้
3.1 กรณีชาํระดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จาํกดั (มหาชน)
      สาขาพหลโยธิน ช่ือบญัชี “บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)” เลขท่ีบญัชี 001-1-57194-0 โดยใหแ้นบ
      หลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคารออกใหพ้รอ้มระบ ุชื่อ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื 
3.2 ชาํระเปน็เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค ดรา๊ฟท ์ที่สามารถเรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการนบั

จากวนัที่แจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนวนั
กาํหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด 
(มหาชน)” โดยใหร้ะบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย หรอื 

3.3 ชาํระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะเป็นผูก้าํหนด
และแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

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

4. ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวล
รษัฎากรหรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายตา่งๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

5. หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ
5.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาํเนาบัตรประชาชน หรือสาํ เนาบัตรข้าราชการ หรือสาํเนาบัตรพนักงาน

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

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

กาํหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือ
รบัรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือตาม 5.1 หรือ 5.2 พรอ้มลงลายมือ
ช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

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

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

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