บริษทั ไฮโดรเท็ค จํ ากัด (มหาชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 041/1064

4 ตุลาคม 2564

เรือ่ ง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2564, กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
เรียน กรรมการ และผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่สาํ คัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
11/2564 ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") สรุปได้ดงั นี ้
1. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จํานวน 33,487,136.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,668,058,615.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
1,634,571,479.00 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ จดทะเบี ย นที่ ยัง ไม่ ไ ด้จ ํา หน่ า ยจํา นวน 33,487,136.00 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ ที่รองรับการออกหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights
Offering) ซึง่ ครบกําหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรือ่ ง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้อ 4. เรือ่ งทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,634,571,479.00 บาท (หนึง่ พันหกร้อยสามสิบสีล่ า้ นห้าแสนเจ็ด
หมื่นหนึง่ พันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
1,634,571,479.00 หุน้ (หนึง่ พันหกร้อยสามสิบสีล่ า้ นห้าแสนเจ็ด
หมื่นหนึง่ พันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบเก้าหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท
(หนึง่ บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
(หนึง่ พันหกร้อยสามสิบสีล่ า้ นห้าแสนเจ็ด
หุน้ สามัญ
1,634,571,479.00
หมื่นหนึง่ พันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบเก้า หุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
0 หุน้
(ศูนย์หนุ้ )”
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบ
อํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคําขอ
หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวง
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พาณิ ชย์ การยื่นคําขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดําเนินการอื่นใดที่
จําเป็ นและเกี่ยวข้อง
2. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จํานวน 768,227,679.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,634,571,479.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
2,472,799,158.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 768,227,679 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Rights Offering)
รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ
4. เรือ่ งทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้อ 4. เรือ่ งทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

จํานวน 2,472,799,158.00 บาท

แบ่งออกเป็ น

2,472,799,158

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

หุน้

1 บาท

หุน้ สามัญ

2,472,799,158

หุน้ บุรมิ สิทธิ

0 หุน้

หุน้

(สองพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นเก้าพันหนึง่ ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
(สองพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นเก้าพันหนึง่ ร้อยห้าสิบแปดหุน้ )
(หนึง่ บาท)
(สองพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นเก้าพันหนึง่ ร้อยห้าสิบแปดหุน้ )
(ศูนย์หนุ้ )”

ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบ
อํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคําขอ
หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวง
พาณิชย์ การยื่นคําขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดําเนินการอื่นใดที่
จําเป็ นและเกี่ยวข้อง
เนื่องจากการคํานวณอัตราการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ตัดส่วนของ Warrant ที่ยงั ไม่ถกู ใช้สิทธิออก และ
คํานวณฐานจากทุนชําระแล้วในปั จจุบนั ของบริษัทฯ จํานวน 1,536,455,358 บาท
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีหนุ้ รองรับ จํานวน 98,116,121.00 บาท ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ (HYDRO-W1) โดยกําหนดการใช้สิทธิครัง้ ถัดไปคือวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยหากมีผมู้ าแสดงความจํานง
ใช้สิท ธิ บริษั ท ฯ จะดํา เนิ นการแจ้งเปลี่ยนแปลงจํานวนทุน จดทะเบียนให้ผูถ้ ื อ หุ้น และนัก ลงทุน ทราบผ่าน
ประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาการปรับสิทธิ HYDRO-W1 และจะดําเนินการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบต่อไป
การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ ตามข้อนี ้ จะเกิดขึน้ ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุน้ สามัญจด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
3. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จํานวนไม่เกิน 768,227,679 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1 อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 768,227,679 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1
หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.18 บาท โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
4. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุน
จดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ จํานวน 1,728,512,277.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียด

จํานวนทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้

จํานวนเดิม

2,472,799,158.00 บาท
2,472,799,158 หุน้

จํานวนที่ลดทุน

จํานวนภายหลังการ
ลดทุน

1,728,512,277.00 บาท 674,286,881.00 บาท
1,728,512,277 หุน้

674,286,881 หุน้

โดยการลดจํานวนหุน้ 1,728,512,277 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาทดังกล่าว ให้เป็ นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ในอัตราส่วนหุน้ เดิมก่อนลดทุนจํานวน 1,728,512,277 หุน้ ต่อหุน้ ที่เหลือหลังลด
ทุนจํานวน 1 หุน้ (4:1) เพื่อล้างการขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
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ทัง้ นี ้ จํานวนหุน้ คงเหลือภายหลังการลดทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายสามารถคํานวณได้ดงั ต่อไปนี ้
จํานวนหุน้ คงเหลือภายหลังการลดทุน = จํานวนหุน้ ที่ถืออยูก่ ่อนลดทุน
4

ในกรณี ที่ มี เ ศษหุ้น เหลือ จากการคํานวณ ให้ปั ด เศษหุ้น ดัง กล่า วทิ ง้ ทั้ง หมด บริษั ท ฯ จะมอบหมายให้
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย (จํากัด) (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ”) เป็ นผูด้ าํ เนินการ อย่างไรก็ตาม
เพื่อรักษาสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ บางรายที่ได้รบั ผลกระทบสิทธิ จากการปั ดเศษหุน้ เดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชย
ค่าเศษหุน้ เดิมที่ถกู ปั ดทิง้ ในราคาต่อหุน้ เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่ได้รบั
ผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุน้ ได้ที่สาํ นักงานของบริษัทฯ ณ อาคารทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900 ภายใน
1 เดือน นับแต่วนั ที่จดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ มีผล หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ผลกระทบรายใดไม่มารับเงิ น สด
ชดเชยดังกล่าวภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ สละสิทธิ ในการรับเงิ น สด
ชดเชย
การลดทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจํานวนหุน้ ข้างต้น ไม่ได้ลดทุนลงไปให้ต่าํ
กว่าจํานวน ¼ ของทุนทัง้ หมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทัง้ นี ้
เมื่อผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน และลดทุนชําระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการส่งหนังสือแจ้ง
มติการลดทุนไปยังเจ้าหนีข้ องบริษัทฯ ให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติ โดยกําหนดเวลา
ให้ส่งคําคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้งมตินนั้ และบริษัทฯ จะดําเนินการโฆษณามตินนั้
ทางหนังสือพิมพ์ภายในกําหนดเวลา 14 วัน ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535
วันขึน้ เครือ่ งหมาย SP จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จ ในวันที่ 24 มกราคม 2565
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถกู ลดทุน (Record date) ในวันที่ 25 มกราคม 2565
กรณีการลดทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่
อย่างใด เนื่องจากเป็ นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านัน้ ตามข้อมูลสัดส้วนของผูถ้ ือหุน้
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รายละเอียด

ก่อนลดทุน

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว (บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (บาท)
ส่วนตํ่ามูลค่าหุน้ (บาท)
ส่วนตํ่ามูลค่าหุน้ ไตรมาส 2 ปี 2564
ส่วนตํ่ามูลค่าหุน้ (จากการเพิ่มทุน)
สํารองตามกฎหมาย (บาท)
ขาดทุนสะสม (บาท)
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ (บาท)

2,304,683,037.00
141,376,373.77
(1,274,866,153.28)
(646,638,474.28)
(628,227,679.00)
9,620,000.00
(1,052,108,332.53)
128,704,924.96

หลังลดทุน
576,170,760.00
(447,465,835.04)
128,704,924.96

เนื่องจากการคํานวณอัตราการลดทุน เกี่ยวเนื่องมาจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ ตัดส่วนของ Warrant ที่ยงั ไม่
ถูกใช้สทิ ธิออก และคํานวณฐานจากทุนชําระแล้วในปั จจุบนั ของบริษัทฯ จํานวน 2,304,683,037.00 บาท
เนื่องจาก บริษัทฯ มีหนุ้ รองรับ จํานวน 98,116,121.00 บาท ที่ จัด ไว้เ พื่ อ รองรับ การใช้สิท ธิ ต ามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (HYDRO-W1) โดยกําหนดการใช้สิทธิ ครัง้ ถัดไปคือวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยหากมีผูม้ าแสดงความจํานงใช้สิทธิ บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลง
จํานวนทุนจดทะเบียนให้ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
ข้อ 4. เรือ่ งทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
674,286,881 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสีล่ า้ นสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อย
แปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
“แบ่งออกเป็ น
จํานวน 674,286,881 หุน้ (หกร้อยเจ็ดสิบสีล่ า้ นสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อย
แปดสิบเอ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
จํานวน
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
จํานวน
674,286,881 หุน้
(หกร้อยเจ็ดสิบสีล่ า้ นสองแสนแปดหมื่นหกพันแปด
ร้อยแปดสิบเอ็ด หุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
จํานวน
0 หุน้
(ศูนย์หนุ้ )”
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ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบ
อํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคําขอ
หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวง
พาณิชย์ การยื่นคําขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดําเนินการอื่นใดที่
จําเป็ นและเกี่ยวข้อง
การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ตามข้อนี ้ จะเกิดขึน้ ภายหลังการจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,472,799,158.00 บาท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
5. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ใหม่จาํ นวน 2 ข้อ กล่าวคือ ข้อ 67, 68 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์รวมทัง้ สิน้ 68 ข้อ เพื่อรองรับการ
นําเข้า และจําหน่ายเครือ่ งกรองนํา้ รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจที่ จ ะ
เกิดขึน้ ในอนาคตของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบ
อํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่ นแปลง
คําขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ การยื่นคําขอ หรือเอกสารอื่นใด ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการดําเนินการอื่นใดที่
จําเป็ นและเกี่ยวข้อง
6. มีมติอนุมตั ิให้กาํ หนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
โดยเป็ นรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีวาระการประชุมดังนี ้ ทัง้ นี ้ กําหนดให้วนั ที่
19 ตุลาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (Record
Date)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างการขาดทุนสะสม
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทุนจด
ทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
วาระที่ 7 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
-ลงนาม(นายบรรเจิด ทองเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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(F 53-4-1)

สิง่ ที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 1
แบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,536,455,358 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบี ยนใหม่ 2,304,683,037 บาท โดยการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 768,227,679 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน
768,227,679 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี ้
มูลค่าทีต่ ราไว้

การเพิ่มทุน

ประเภทหุน้

จํานวนหุน้ (หุน้ )

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

768,227,679

1

768,227,679

� แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

-

-

-

(บาทต่อหุน้ )

รวม (บาท)

หมายเหตุ
เนื่องจากการคํานวณอัตราการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ตัดส่วนของ Warrant ที่ยงั ไม่ถกู ใช้สทิ ธิออก และคํานวณฐานจากทุนชําระแล้ว
ในปั จจุบนั ของบริษัทฯ จํานวน 1,536,455,358 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จํานวนหุน้

ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
768,227,679
ถือหุน้ (Rights Offering)

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย (บาทต่อหุน้ )

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่าหุน้

2:1

0.18

8 ธ.ค. 64 - 15 ธ.ค. 64

หมายเหตุ
(1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 768,227,679 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ราคา 0.18 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน โดยการ
ตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่จะได้รบั สิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และกําหนด
ระยะเวลาการจองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนในระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม
2564 (5 วันทําการ)
2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่มี ีเศษของหุ้น
ในกรณี มีเศษของหุน้ จากการคํานวณสิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ื อหุน้ ตามอัตราการจัดสรร
ดังกล่าวข้างต้น เศษของหุน้ ดังกล่าวให้ปัดทิง้
2.3 การดําเนินการของบริษัทในกรณีท่มี ีหุ้นสามัญคงเหลือ และการจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือ
หุน้ แต่ละรายถืออยูใ่ นรอบแรกแล้ว ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรส่วนทีค่ งเหลือ บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมใน
ราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(1) ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่า หรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกราย ตาม
จํานวนที่แสดงความจํานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(2) ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนําสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจํานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจํานวนหุน้ ที่ผทู้ ี่จอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
ทัง้ นี ้ จํานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชําระค่า
จองซือ้ แล้ว
(ข) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2) (ก) ให้ทาํ การจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกิน
กว่าสิทธิแต่ละราย ซึง่ ยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจํานวนหุน้ ที่จองซือ้ นัน้ โดยนําสัดส่วนการถือ
หุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ คูณด้วยจํานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจํานวนหุน้ ที่
ผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้
นัน้ ทิง้ โดยจํานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และ
ชําระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี ้ ให้ดาํ เนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ
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(2) (ข) นี ้ จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็ นเศษของ
หุน้
การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิรายใด มีหน้าที่ตอ้ งทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการในการเข้าถื อหลักทรัพย์เพื่ อครอบงํากิ จการ ลงวันที่
13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลกั ษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าว ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้บคุ คลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุน้ อยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
อนึง่ หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมตั ิในเรื่องดังกล่าวจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จดั สรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บคุ คลใด หรือผูจ้ องซือ้ รายใด ซึ่งอาจรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทําให้ หรืออาจเป็ น
ผลให้
(ก) เป็ นการกระทําที่ขดั ต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตอ้ งดําเนินการตาม
กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
(ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาํ หนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจเสนอขาย หรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คล หรือผูจ้ องซือ้ ที่มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ รายใด
รายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ขอ้ ยกเว้นที่มีอยูภ่ ายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บงั คับอยู่ และสามารถดําเนินการได้
ในเวลานัน้
3.

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิ กายน 2564 เวลา14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่สญ
ั ญาณภาพจากห้องประชุม บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที
ชัน้ 14 ซอย วิภาวดีรงั สิต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข

3

เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั ชําระเงินค่าหุน้ ครบ
4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในโครงการรับเหมาก่อสร้างภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ ประมาณ 120 ล้านบาท
5.2 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เงินลงทุนในโครงการที่มีคณ
ุ ภาพในการสร้างผลตอบแทน
6.2 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึน้ จากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รบั จากเงินเพิ่มทุน
7. ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุน้ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย
แล้วในแต่ละปี ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ อาทิ ใช้เป็ น
ทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลีย่ นแปลงสภาวะตลาด ซึง่ อาจ
มีผลกระทบต่อกระแสเงิ นสดของบริษั ทฯ ในอนาคต โดยให้อาํ นาจคณะกรรมการของบริษั ทฯ เป็ นผูพ้ ิ จารณา ทั้งนี ้ มติของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
7.2 ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน
ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ
7.3 อื่นๆ
-ไม่มี8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผู้ถอื หุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าว ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กบั บริษัทฯ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
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ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจําเป็ นและเหมาะสม
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

วัน เดือน ปี

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรือ่ งการเพิ่มทุน

4 ตุลาคม 2564

2

วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date)

19 ตุลาคม 2564

3

ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

15 พฤศจิกายน 2564

4

ส่งหนังสือแจ้งมติแก่เจ้าหนี ้ โดยกําหนดเวลาให้เจ้าหนีส้ ง่ คําคัดค้านการลด 16 พฤศจิกายน 2564
ทุนภายใน 2 เดือน กรณีลดทุนจดทะเบียน

5

จดทะเบี ยนเพิ่ มทุนจดทะเบี ยน และแก้ไขหนังสื อบริคณห์สนธิ เพื่ อให้ 19 พฤศจิกายน 2564
สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

6

แจ้งประกาศข่าวเรือ่ งการปรับ หรือไม่ปรับสิทธิ HYDRO-W1

7

กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั จัดสรร และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
23 พฤศจิกายน 2564
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

8

แจ้งผลการใช้ หรือไม่ใช้สิทธิ HYDRO-W1 และการปรับ หรือไม่ปรับทุนจด
2 ธันวาคม 2564
ทะเบียนกรณีเพิ่มทุน และลดทุนจดทะเบียน

9

ระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
8 - 15 ธันวาคม 2564
ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

10

จดทะเบียนหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ชําระเงิน
ค่าหุน้ ครบ

11

ครบกําหนดส่งคัดค้านของเจ้าหนี ้ กรณีลดทุนจดทะเบียน

18 มกราคม 2565

12

แจ้งประกาศข่าวผลการคัดค้านของเจ้าหนี ้ กรณีลดทุนจดทะเบียน

19 มกราคม 2565

13

วันขึน้ เครือ่ งหมาย SP จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จ

19 พฤศจิกายน 2564

24 มกราคม 2565

14

วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถกู ลดทุน (Record date)

25 มกราคม 2565

15

จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

28 มกราคม 2565

ทัง้ นี ้ หากมีการเปลีย่ นแปลงกําหนดการดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป
10. อื่นๆ
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้อง และครบถ้วนทุกประการ

5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
-ลงนาม(นายบรรเจิด ทองเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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