บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 007/0263
20 กุมภาพันธ์ 2563
เรือ่ ง

แจ้งขยายระยะเวลาการจองซือ้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้รบั อนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2562
เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2562 ให้จั ด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) จ านวนไม่ เ กิ น
235,490,628 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 970,283,450 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จานวนไม่เกิน 235,490,628 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (หนึง่ บาท)
ทัง้ นีป้ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 78,496,876 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement: PP) กาหนดราคาเสนอขายหุน้ ให้แก่บคุ คลใน
วงจากัด (Private Placement: PP) ในราคาหุน้ ละ 0.29 บาท โดยเป็ นราคาไม่ต่ากว่าราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่
ถ่ ว งน า้ หนักต่อ หุ้นของหุน้ สามัญ ของบริษั ท โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ย นา้ หนักของหุ้น บริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการก่อนวันกาหนด
ราคาเสนอขายหุน้ นัน้ (ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักระหว่างวันที่ 6 – 30 มกราคม 2563) ซึง่ ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนัก
เท่ากับ 0.31 บาท
บริษัทขอแจ้งขยายระยะเวลาการจองซือ้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจากัด (Private Placement:
PP) เพื่อขยายระยะเวลาในการดาเนินการของนักลงทุน ทัง้ นีก้ ารขยายระยะเวลาการจองซือ้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บุคคลในวงจากัดไม่ได้มีผลกระทบต่อแผนการใช้เงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดแจ้งขยายระยะเวลาการจองซือ้ และชาระค่า
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจากัด ดังนี ้
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HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลำดับ

กำหนดกำร

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

1.

วันจองซือ้ และชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนของบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement : PP)

2.

วันจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วของ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement : PP)
กับกระทรวงพาณิชย์

เดิม
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
( 5 วันทาการ)
6 มีนาคม 2563

แก้ไขเป็ น
17 กุมภำพันธ์ 13 มีนำคม 2563
( 20 วันทำกำร)
27 มีนำคม 2563

ทัง้ นี ้ กาหนดวันชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจากัด ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
-ลงนำม(นายศรัญ ญาณโสภนานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ
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