เลขที.่ ...............................................
แบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั เพิ่ มสิ นสตีลเวิ คส์ จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 1 หรือ “PERM-W1”
วันทีย่ ่นื ความจานง................................................

เรียน คณะกรรมการบริ ษทั เพิ่ มสิ นสตีลเวิ คส์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่ มสิ นสตีลเวิ คส์ จากัด (มหาชน) (“ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”)
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ่ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ...................................................
 นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..….

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล...........................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที.่ ................................... หมูท่ .ี่ ................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน...................................................................................................
แขวง/ตาบล........................................................................ เขต/ อาเภอ................................................................................ จังหวัด ....................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์................................................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที.่ ......................................................... อีเมล์....................................................................................สัญชาติ ..........................................................
อาชีพ ...................................................................... วันเกิด /วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ......................................................................
ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย มีความประสงค์ทจี่ ะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั เพิม่ สินสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 “PERMW1” ในอัตราการใช้สทิ ธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถอื เป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
กรณีถอื เป็ นใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ
เลขทีเ่ อกสาร
วันที่
เลขทีส่ มาชิก
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)

จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการขอใช้สทิ ธิ (หุน้ )

ราคาใช้สทิ ธิ (บาทต่อหุน้ )
1.8

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษทั ตามทีแ่ สดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ เท่านัน้ โปรดทาเครือ่ งหมาย  ในช่องทีเ่ ลือก)
ในกรณี ที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั ………..……………………..……………………….………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……………….. นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ เลขที่ ...……………………………………………….……………..……….
ชือ่ …………………………………………………………................……………ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ (ชือ่ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งตรงกับชือ่ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดาเนิน การออกใบหุน้ ในชือ่
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามการใช้สทิ ธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ)
ในกรณี ที่ไม่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ปี่ ระสงค์จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” เพือ่ นาส่งให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ด้วย ในกรณีไม่จดั ทาเอกสารตามที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด จะ
ดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ แทน)
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ ของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามชือ่ ทีอ่ ยู่ ทรี่ ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจาก
วันครบกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็คบุคคล
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค.………………………….......……….............. วันที…
่ ……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….……… สาขา …………………….…….………………………
ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการนับจากวันทีแ่ จ้งความจานงการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ได้ลงวันที่กอ่ นวันกาหนดการใช้สทิ ธิไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย “บัญชีจองซื้อหุ้น เพิ่มทุน บริ ษทั เพิ่ มสิ นสตีลเวิ คส์ จากัด (มหาชน)” พร้อมระบุชอ่ื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย
 เงินโอนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้น เพิ่ มทุน บริ ษทั เพิ่ มสิ นสตีลเวิ คส์ จากัด (มหาชน)” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 043-1-09322-7 ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิ กรไทยจากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์ โดยแนบ
หลักฐานการโอนเงินทีธ่ นาคารออกให้ พร้อมระบุชอ่ื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อไว้มาพร้อมกันนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญข้างต้นนี้ แต่ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น หรือไม่กรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่นาสาเนาใบนาฝาก (Pay-in Slip) การชาระเงินตาม
จานวนในการใช้สทิ ธิดงั กล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิของบริษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคารทีไ่ ด้สงจ่
ั ่ ายไม่ผา่ นการเรียกเก็บ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ดาเนินการตามวิธกี ารและเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิของ PERM-W1
ลงชือ่ ……….………….......…………………………….………........................ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ



(……….………….......…………………………….………........................)
หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ PERM-W1 (ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขที.่ ..............................................................................
วันที.่ ............................................................
ข้าพเจ้า.................................................................. ...................................................................... ประสงค์ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เพิม่ สินสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ จานวน
.....................................................หน่วย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ.......................................................หุน้ ในราคา 1.8 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน......................................................... บาท
(..................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชาระเป็ น
 เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็คบุคคล
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค........................................................................ วันที่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา ....................................................................
โดยหากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ให้ดาเนินการ :
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก.......................................บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที.่ ...................................................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ............................................................................................

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320

328

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนติ ้ี จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
BROKER
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243

ธนาคารซิต้แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

245
CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
340
343
345

425

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL.
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL.
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ่ ค้าตราสารหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ่ ลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เรือ
่ ง

้ หุน
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใช้สท
้ สาม ัญ (XE) ตามใบสาค ัญแสดงสิทธิ ครงสุ
ั้ ดท้าย

บริษ ัท เพิม
่ สินสตีลเวิคส ์ จาก ัด (มหาชน) (PERM-W1)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of PERM-W1
ตามทีท
่ า่ นได ้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้นไว ้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ ้งให ้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษ ัท เพิม
่ สินสตีลเวิคส ์ จาก ัด (มหาชน)
PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

PERM-W1

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

25/05/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

27/05/2022

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุ ้นสามัญ (Common
shares)

1:1

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

1.80

้ ระหว่างวันที่ (Exercise Date)
กาหนดวันจองซือ

02/06/2022 - 16/06/2022

วันทีบ
่ ันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)

27/05/2022

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
07/06/2022

้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ **เพิม
2. เช็คชาระการจองซือ
่ เติม (Remark) : **กรณีบัตร
ในใบจองฯ
ประชาชนตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียน
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
บ ้าน**
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

บริ ษั ท เพิ่ ม สิ น สตี ล เวิ ค ส์ จำกั ด ( มหำชน)
4 , 95-96 หมู่ 6 ถนน พระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร:(034) 825090-100 โทรสาร:(034) 825081 E-Mail : contact@permsin.com Web Site : www.permsin.com

ที่ PERM0401/2565
วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่ อง

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PERM-W1)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (“PERM-W1”) จานวนทั้งสิ้ น 250,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถือหุน้ (Right Issue) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และจะหมดอายุในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นั้น บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ง
ความจานงการใช้สิทธิ PERM-W1 ครั้งสุ ดท้าย ดังต่อไปนี้
1. อัตราและราคาการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PERM-W1 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุน้
ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 1.80 บาทต่อหุน้
2. ระยะเวลาแจ้ งความจานงใช้ สิทธิ
วันที่ 02 - 16 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันทาการของบริ ษทั ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
3. วันกาหนดการใช้ สิทธิ
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
4. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PERM-W1
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 17 มิถุนายน 2565
5. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PERM-W1 (ขึน้ เครื่ องหมาย SP)
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
บริ ษทั ฯ ขอให้ SET สั่งหยุดพักการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PERM-W1 ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
6. การสิ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PERM-W1
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PERM-W1 จะพ้นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็ น
ต้นไป
หน้า 1 จาก 5

7. บุคคลและสถานที่ติดต่ อในการแสดงความจานงใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เพิม่ สิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
4, 95-96 หมู่ที่ 6 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์. 0-3482-5090-100 โทรสาร. 0-3482-5081
Email : kanittha@permsin.com; contact@permsin.com; krin.y@permsin.com
8. วิธีการใช้ สิทธิ
8.1 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั
หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.permsin.com) โดยสามารถแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั ตามระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามที่ ระบุไว้
ข้างต้น
ในกรณี ที่ ใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ ยู่ใ นระบบใบหุ้ น (Script) ผูถ้ ื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิได้ทนั ที
ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ต้องการใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
8.2 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ทั้งที่ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดย
ต้องดาเนินการและส่ งเอกสารแจ้งความจานงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิ ดังนี้
ก)
แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และส่ งให้แก่บริ ษทั ในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ข)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงลายมือชื่ อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความ
จานงการใช้สิทธิ และหนังสื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิฉบับใหม่สาหรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่ งให้แก่บริ ษทั
ค)
ชาระเงิ นตามจานวนที่ ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน และส่ ง
ห ลั ก ฐ า น ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ ช่ อ ง ท า ง Email : kanittha@permsin.com;
contact@permsin.com หรื อ โทรสารเลขหมาย : 034-825-081 หรื อทางไปรษณี ย ์ EMS ส่ ง
ถึง : นางสาวพิมพ์พิศา พร้อมพราย (ผูป้ ระสานงานนักลงทุนสัมพันธ์) บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีล
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เวิคส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ จะต้อง
1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา
ถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ชื่ อ บั ญ ชี “บั ญ ชี จ องซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น บริ ษั ท เพิ่ ม สิ น สตี ล เวิ ค ส์ จ ากั ด
(มหาชน)” เลขที่บัญชี 043-1-09322-7 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออก
ให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรื อ
2) ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ต้องลงวันที่ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นไม่นอ้ ยกว่า 3
วันทาการ และขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้ อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์
จากัด (มหาชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ไ ว้
ด้านหลังด้วย
หมายเหตุ ลงวันที่ เช็ ควันสุ ดท้ ายคื อวั นที่ 10 มิ ถุนายน 2565 และกรุ ณานาส่ งเช็ ค ดั ง
กล่ าวถึงบริ ษัทภายในเวลา 10:00 น. ของ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2565
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้ สิทธิ ซื้อหุ้ นสามัญจาต้ องเป็ นผู้รับภาระค่ าอากรแสตมป์
หรื อภาษีอื่นใดที่เกิดขึน้ อันเนื่ องมาจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อซื ้อหุ้ น
สามัญ
ง)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
8.3 จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ งผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ ในขณะที่มีการใช้สิทธิ น้ ัน
โดยบริ ษทั จะออกหุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คูณด้วย
อัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิแล้วทาให้มีเศษเหลืออยู่
จากการคานวณดังกล่าว บริ ษทั และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่นา
เศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อม
เฉพาะคื นให้แก่ ผูถ้ ื อใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ โดยทางไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย นภายใน 14 วันนับจากวัน
กาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
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8.4 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญไม่ต่ากว่า 100 หุ ้นสามัญ โดยจานวนหน่ วย
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีสิทธิ ในการซื้ อหุ ้นต่ากว่า 100 หุ ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญใน
ครั้งเดียวทั้งจานวน ยกเว้นในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะสามารถใช้สิทธิในการ
ซื้อหุน้ สามัญโดยไม่มีการกาหนดจานวนหุ ้นสามัญขั้นต่า
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่ อบริ ษทั เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านั้น หากบริ ษทั เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่า
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริ ษทั จะ
จัดส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชี ยร์เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ แต่ท้ งั นี้ ไม่ถือเป็ นการ
ตัดสิ ทธิที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิ
ในครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั จะถือว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซ่ ึงบริ ษทั จะ
ไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อค่าเสี ยหายอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
9. หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ
9.1 บุคคลธรรมดาสั ญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผใู ้ ช้สิทธิเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหนังสื อยินยอมของ บิดาหรื อมารดา
หรื อผูป้ กครอง (แล้วแต่กรณี ) ส าเนาบัตรประชาชนของบิ ดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครอง และส าเนา
ทะเบียนบ้านที่ผเู ้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
9.2 บุคคลธรรมดาต่ างด้ าว : สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
9.3 นิติบุคคลสั ญชาติไทย : สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
หนังสื อรับรองบริ ษทั นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมื อชื่ อตาม 9.1) หรื อ 9.2)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
9.4 นิติบุคคลต่ างด้ าว : สาเนาเอกสารการจดทะเบี ยนจัดตั้งนิ ติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อรั บรองนิ ติบุคคล
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่ อตาม 9.1 หรื อ 9.2 พร้อมลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
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9.5 คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสื อแต่งตั้งคัสโตเดี ยน และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 9.1 หรื อ 9.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรอง
โดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
10. เงื่อนไขอื่นๆ
หากบริ ษทั ได้รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับ
ช าระไม่ ครบตามจ านวนที่ ระบุ ไว้ในแบบฟอร์ มแสดงความจ านงการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้ นสามัญ หรื อบริ ษ ัท
ตรวจสอบว่าข้อความที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลงในแบบฟอร์มแสดง
ความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามข้อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะต้องทาการแก้ไข
เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันกาหนดใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริ ษทั จะถือว่าการแสดงความจานงในการใช้
สิ ทธิ ในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริ ษทั จะจัดส่ งเงินและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับคืน
ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณี ใดๆ เว้น
แต่ เป็ นการใช้สิ ทธิ ครั้ งสุ ดท้าย ผูถ้ ื อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 3 วันทาการนับจากวันสิ้ นอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ทาการแก้ไข
ให้ถูกต้องภานในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าการแสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายสิ้ นสภาพลง
โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ได้ตามความเหมาะสม
หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กรุ ณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น
ในวันทาการ ระหว่างเวลา 9.00 น. 16.00 น.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เพิม่ สิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
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