บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 020/0363
25 มีนาคม 2563
เรือ่ ง
เรียน

แจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เรื่อง การกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข 2)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1.

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1.
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
จัดการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2.
มี ม ติ ให้เสนอต่อ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุน้ เพื่อ พิจารณาอนุมัติ การลดทุน จดทะเบีย นของบริษัท จากทุน จดทะเบียนเดิม
1,197,077,359 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 883,092,180 บาท โดยการยกเลิกหุน้ สามัญ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้
จัดสรรจานวน 78,496,876 บาท และที่จาหน่ายไม่ได้จานวน 235,488,303 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
3.
มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริษั ท ฯ ข้อ 4.
ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน :

883,092,180 บาท

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

883,092,180 หุน้
1 บาท

(แปดร้อ ยแปดสิบ สามล้า นเก้า หมื่ น สองพัน หนึ่ง ร้อ ยแปดสิบ
บาท)
(แปดร้อยแปดสิบสามล้านเก้าหมื่นสองพันหนึง่ ร้อยแปดสิบหุน้ )
(หนึง่ บาท)

883,092,180 หุน้
-ไม่มี-

(แปดร้อยแปดสิบสามล้านเก้าหมื่นสองพันหนึง่ ร้อยแปดสิบหุน้ )
-

:
:
:
:
:
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4.
มี ม ติ ใ ห้เ สนอต่อที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุน้ เพื่อ พิ จารณาอนุมัติ การเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนจ านวน 784,971,085 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 883,092,180 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,668,063,265 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 784,971,085 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
5.
มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริษั ท ฯ ข้อ 4.
ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ข้อ 4.

6.

ทุนจดทะเบียนจานวน : 1,668,063,265 บาท
แบ่งออกเป็ น

:

1,668,063,265 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:
:
:

1 บาท
1,668,063,265 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

-ไม่มี-

(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหกหมื่นสามพันสองร้อยหก
สิบห้าบาท)
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหกหมื่นสามพันสองร้อยหก
สิบห้าหุน้ )
(หนึง่ บาท)
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหกหมื่นสามพันสองร้อยหก
สิบห้าหุน้ )
-

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน
784,971,085 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยจะออก
และเสนอขายในคราวเดียวกันทัง้ จานวนหรือเป็ นคราวๆ ไปให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุน้
(Rights Offering) ดังนี ้
(ก) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ โดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิที่จะจองซือ้ หุน้ ในจานวนที่เกินกว่าสิทธิ
ของตนได้ ในราคาที่เสนอขายหุน้ ละ 0.14 บาท กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ( Right Offering) (Record Date) ในวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2563
และกาหนดวันเสนอขายและชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2563
(ข) ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญใหม่เหลืออันเนื่องมาจากการจองซือ้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท
มีอานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
ได้อีก และให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด
เงื่อนไข เและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย เช่น วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) (Record Date) วิธีการหรือเงื่อนไขในการชาระเงิน
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญใหม่ (รวมตลอดถึงหุน้ สามัญใหม่ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมไม่
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ประสงค์จะจองซือ้ ) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม รวมถึงอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการ
เสนอขายหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมดังกล่าวได้ทกุ ประการ และให้มีอานาจแต่งตัง้ ผูร้ ั บมอบอานาจ
ช่วงให้กระทาการดังกล่าว เป็ นต้น
ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว
บริษัทจะดาเนินการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่ม ทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุน้ ) ของตนตามสัดส่วนการถือหุน้ จนกว่าจะจาหน่ายหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทงั้ จานวน ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร ยกเว้นกรณีไม่สามารถ
จัดสรรได้เนื่องจากเป็ นเศษหุน้ หรือไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดประสงค์ที่จะจองซือ้ หุน้ ดัง กล่าวอีกต่อไป
อย่างไรก็ดี การที่บริษัทได้กาหนดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุน้ ) ของผูถ้ ือหุน้
จนกว่าจะจาหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ทงั้ จานวนนัน้ บริษัทได้พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนั
ของบริษัทที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ได้รบั เงินครบถ้วนตามที่ประมาณ
การไว้ และรวมถึงนักลงทุนเองก็มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท จึงเห็นว่า การดาเนินการดังกล่าว
น่าจะมีผลประโยชน์ตอ่ บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เดิมได้ใช้สิทธิการจองซื ้อหุน้
สามัญเพิ่มทุนครัง้ นีเ้ กินสิทธิของตนได้ตามเงื่อนไขการจัดสรรที่ได้ชีแ้ จงไปข้างต้น
(ค) สิทธิในการจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
7.

มี ม ติ ใ ห้เ สนอต่อ ที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น เพื่อ พิ จ ารณาอนุมัติ การมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริห าร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการดังนี ้
1. การกาหนดรายละเอียด วันและเวลาที่จัดสรรหลักทรัพย์ ตลอดจนการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องแก่
กระทรวงพาณิชย์ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อไปจนเสร็จการ
และการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและสมควร และ
2. การยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ
และ
3. การกาหนด หรือ เปลื่ยนแปลงหรือ แก้ไข วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 และกาหนดการต่างๆที่
เกี่ยวข้องต่อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
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4. การจัดสรรหลักทรัพย์ การกาหนดเงื่อนไข หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลื่ยนแปลง เงื่ อนไขต่างๆ และการ
ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเห็นสมควรเพื่อความสาเร็จลุล่วงของการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นทุก
ประการ
8.

มี ม ติ อ นุ มั ติ ก าหนดวั น ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ง ที่ 1/2563 ในวั น ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900และกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2563
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับจัดการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,197,077,359 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
883,092,180 บาท โดยการยกเลิกหุน้ สัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้จดั สรรจานวน 78,496,876 บาท และ
ที่จาหน่ายไม่ได้จานวน 235,488,303 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่า
หุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 784,971,085 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
883,092,180 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,668,063,265 บาท โดยออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
784,971,085 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่า
หุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน ( Rights
Offering) ของบริษัท จานวน 784,971,085 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจ
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บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

-ลงนาม(นายศรัญ ญาณโสภนานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ
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แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 มีนาคม 2563

(F 53-4)

ข้าพเจ้าบริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. (“ที่ประชุม”) ซึง่ เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี ้
1 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 883,092,180 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย น
ใหม่ 1,668,063,265 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ใหม่จานวน 784,971,085 หุ้น มูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้หุ้น
ละ 1 บาท รวม 784,971,085 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
แบบมอบอานาจทั่วไป

ประเภทหุน้

จานวนหุ้น

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

หุน้ สามัญ

784,971,085

1

784,971,085

-

-

-

-

2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมได้มีมติให้จดั สรรหุน้ เพิ่มทุนจานวน 784,971,085 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 784,971,085 บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม

จานวนหุ้น
784,971,085

อัตราส่วน
เดิม): ใหม่(
1:1

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
0.14

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุ้น
21 – 27 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติอนุมตั ิให้ออกและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO) จานวน 784,971,085 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
ดังนี ้
1. การจัดสรรห้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 784,971,085 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO)
2. ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ได้ร ับ การจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น )Right Offering)
(Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนในระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2563 (5 วันทาการ)
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2.2 การดาเนินการของบริษัทกรณีที่มีหนุ้ เหลือจากการจองซือ้
ในกรณี ที่มีหุน้ เหลือจากการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนให้นาหุน้ ที่เหลือนัน้ ไปเสนอขายต่อผูถ้ ื อหุน้ เดิมตามสัดส่วน
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
3 กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 ก าหนดวัน ประชุม วิ ส ามัญ ผู ้ถ ื อ หุ ้น ครั ง้ ที ่ 1/2563 ในวัน ที ่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อ งประชุม ชั ้น 25 อาคารที พี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิ ภ าวดี ร ัง สิต 19 ถนนวิ ภ าวดี ร ัง สิต แขวงจตุจ ัก ร
เขตจตุจัก ร กรุ ง เทพมหานคร 10900


กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2563

4 การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต
4.1 บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ และบริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบ
4.2 บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6 ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กบั บริษัท
7 ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษั ท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราไม่ต่ า กว่า ร้อ ยละ 40 ของกาไรสุท ธิ ห ลัง จากหัก ภาษี แ ละ
สารองตามกฎหมายแล้ว ในแต่ล ะปี ทั้ง นี ้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่า วอาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงได้ โดยจะขึ น้ อยู่
กับ แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภ ายใต้เ งื่ อ นไขที่ ก ารดาเนิ น การ
ดัง กล่า วจะต้อ งก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์สูง สุด ต่อ ผู้ถื อ หุ้น อาทิ ใช้เ ป็ น ทุน สารองสาหรับ การชาระคื น เงิ น กู้ ใช้เ ป็ น
เงิ น ลงทุน เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ ของบริษั ท หรือ กรณี มี ก ารเปลี่ย นแปลงสภาวะตลาดซึ่ง อาจมี ผลกระทบต่อ กระแส
เงิ น สดของบริษ ั ท ในอนาคต โ ดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษ ั ท เป็ น ผู ้พ ิ จ ารณา ทั ้ง นี ้ มติ ข อง
คณะกรรมการของบริษั ท ที่ อ นุม ัติ ใ ห้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจะต้อ งถูก นาเสนอเพื่ อ ขออนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เว้น
แต่เ ป็ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลซึ่ง คณะกรรมการของบริษั ท มี อานาจอนุม ัติ ใ ห้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า ง
กาลได้ แล้ว ให้ร ายงานให้ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ทราบในการประชุม คราวต่อ ไป
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7.2 ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ภายหลัง จากที่ บุค คลที่ ได้ร ับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในครัง้ นี ไ้ ด้ร ับ การจดทะเบี ย นเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ของ
บริษั ท เป็ น ที่ เ รีย บร้อ ยแล้ว บุค คลดัง กล่า วจะมี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ เงิ น ปั นผลเมื่ อ บริษั ท มี ก ารประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
เช่ น เดี ย วกับ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท
7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 8 รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ จะช่วยสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิ จ โดยการเพิ่มทุนในรู ปแบบดังกล่าวช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทจากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจาเป็ นและเหมาะสม
9 ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการโดยประมาณ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563
25 มี.ค. 2563
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
8 เม.ย. 2563
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เพื่ออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การเพิ่มทุน
30 เม.ย. 2563
จดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
11 พ.ค. 2563
(Right Offering) (Record Date)
วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรม ภายใน 14 วัน นับแต่วันทีท่ ี่ประชุม
ผู้ถอื หุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
ชาระเงินค่าหุ้นครบ
10 อื่น ๆ
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
-ลงนามนายศรัญ ญาณโสภนานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ

