
  

 

เลขที.่............................................... 
แบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 หรือ “PERM-W1” 
 เรียน คณะกรรมการบริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน)                                                                                  วนัทีย่ื่นความจ านง................................................ 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) (“ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ  
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจ าตวัประชาชน 

 นติบิุคคลสญัชาตไิทย        เลขทะเบยีนนติบิุคคล…………………………………………………………       

   บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ................................................... 
   นติบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทะเบยีนนติบิุคคล………………………………….....….………..…. 

ชือ่    นาย   นาง   นางสาว   นติบิุคคล............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้ บา้นเลขที.่................................... หมูท่ ี.่................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน................................ ...................................................................  
แขวง/ต าบล........................................................................ เขต/ อ าเภอ................................................................................ จงัหวดั ....................................................................รหสัไปรษณยี์ .....................................  
โทรศพัท.์...............................................................  โทรศพัทเ์คลือ่นที.่.........................................................  อเีมล.์...................................................................................สญัชาต ิ..........................................................  
อาชพี ...................................................................... วนัเกดิ /วนัจดทะเบยีนนติบิุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี......................................................................  
ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย     หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย   มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เพิม่สนิสตลีเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 “PERM-
W1” ในอตัราการใชส้ทิธ ิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กรณถีอืเป็นใบส าคญัแสดงสทิธ ิ กรณถีอืเป็นใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ เลขทีเ่อกสาร วนัที ่ เลขทีส่มาชกิ 

    

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ(หุน้) ราคาใชส้ทิธ ิ(บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
  1.8  

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัตามทีแ่สดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้:  (ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธโิปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่เทา่นัน้ โปรดท าเครือ่งหมาย  ในชอ่งทีเ่ลอืก)  
   ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์: 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้รษิทั………..……………………..……………………….……………… 
สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……………….. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์  เลขที ่ ...……………………………………………….……………..………. 
ชือ่ …………………………………………………………................……………ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธติอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้ในชือ่ 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิละจดัสง่ใบหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามการใชส้ทิธทิางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง
บรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพือ่ขา้พเจ้า (กรณีเลอืกรบัหุ้นเขา้บญัช ี600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผูท้ ีป่ระสงค์จะน าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิัท 
ผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เทา่นัน้” เพือ่น าสง่ใหแ้กบ่รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด จะ
ด าเนนิการออกเป็นใบหุน้แทน)  

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหข้า้พเจ้าตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิภายใน 15 วนัท าการนับจาก
วนัครบก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยขา้พเจ้าอาจได้รบัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยแลว้ 

พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดย   
 แคชเชยีรเ์ชค็                 เชค็บุคคล   ดร๊าฟท ์              
เลขทีเ่ชค็.………………………….......……….............. วนัที…่……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….………  สาขา …………………….…….……………………… 
ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรงุเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัทีแ่จง้ความจ านงการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟ ไดล้งวนัที่กอ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธไิม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการ 
และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซ้ือหุ้น เพ่ิมทุน บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน)” พรอ้มระบุชือ่-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย 
 เงนิโอนเขา้บญัช ี“บญัชีจองซ้ือหุ้น เพ่ิมทุน บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน)” เลขทีบ่ญัช ี043-1-09322-7 ประเภทกระแสรายวนั ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสุขสวสัด์ิ โดยแนบ
หลกัฐานการโอนเงนิทีธ่นาคารออกให ้พรอ้มระบุชือ่-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไวม้าพรอ้มกนันี้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัและจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัขา้งต้นนี้ แต่ถ้าหากขา้พเจ้าไม่ส่งใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามจ านวนทีร่ะบุไวข้า้งต้น หรอืไม่กรอก
รายละเอยีดในแบบฟอรม์ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธใิหค้รบถ้วน หรอืไมปิ่ดอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี หรอืไมช่ าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธดิงักลา่วใหค้รบถว้น หรอืไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay-in Slip) การช าระเงนิตาม
จ านวนในการใชส้ทิธดิงักล่าว มาถงึตวัแทนรบัแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธขิองบรษิทัภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ หรอื เชค็/ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงนิธนาคารทีไ่ด้ส ัง่จ่ายไม่ผา่นการเรยีกเกบ็ 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัด าเนนิการตามวธิกีารและเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธขิอง PERM-W1 

                                                                                                                                     ลงชือ่……….………….......…………………………….………........................ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

                                                                                                                (……….………….......…………………………….………........................) 
 

หลกัฐานการรบัแบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ PERM-W1 (ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน)  

เลขที.่..............................................................................                                                                                                                                       วนัที.่............................................................ 
ขา้พเจา้.................................................................. ...................................................................... ประสงคใ์ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั เพิม่สนิสตลีเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้จ านวน
.....................................................หน่วย คดิเป็นจ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ.ิ......................................................หุน้ ในราคา 1.8 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ......................................................... บาท 
(............................................................................................................................ ......................................................บาท) 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน  แคชเชยีรเ์ชค็    เชค็บุคคล   ดร๊าฟท ์      
เลขทีเ่ชค็........................................................................ วนัที ่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา .................................................................... 

 โดยหากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่ว ใหด้ าเนนิการ : 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก.......................................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที.่................................................................................... 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้  
 ออกใบหุน้ในนามผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ............................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



 

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL. 
010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี้ จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณชิย์ จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี้แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพือ่ตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี้) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 
 



เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั เพิม่สนิสตลีเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) (PERM-W1) 
Notification of the Last Exercise (XE) of  PERM-W1 

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

 บรษิทั เพิม่สนิสตลีเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED 

  PERM-W1 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE     25/05/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    27/05/2022 

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

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    1.80   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Exercise Date)     02/06/2022 - 16/06/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  27/05/2022 

 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) 
 
          07/06/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : **กรณีบัตร
ประชาชนตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีน
บา้น**  
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บริษัท  เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด (  มหำชน)  
4 , 95-96  หมู่ 6  ถนน พระราม 2  ต.โคกขาม  อ.เมอืง  จ.สมทุรสาคร  74000 
โทร:(034) 825090-100 โทรสาร:(034) 825081 E-Mail : contact@permsin.com  Web Site : www.permsin.com 
 

ท่ี PERM0401/2565 

วนัท่ี  1 เมษายน 2565 

เร่ือง การแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ 
บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (PERM-W1) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (“PERM-W1”) จ านวนทั้งส้ิน 250,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Issue) เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 โดยมีก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะหมดอายุในวนัท่ี  17 มิถุนายน 2565 นั้น บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการแจ้ง
ความจ านงการใชสิ้ทธิ PERM-W1 คร้ังสุดทา้ย ดงัต่อไปน้ี 
1. อตัราและราคาการใช้สิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ PERM-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ เท่ากบั 1.80 บาทต่อหุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 
วนัท่ี 02 - 16 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวนัท าการของบริษทั) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  

3. วันก าหนดการใช้สิทธิ 
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565  

4. วันปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ PERM-W1 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 – วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 

5. ระยะเวลาการหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ PERM-W1 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
บริษทัฯ ขอให ้SET สั่งหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PERM-W1 ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ถึง
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 
 

6. การส้ินสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ PERM-W1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PERM-W1 จะพน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2565 เป็น

ตน้ไป 
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7. บุคคลและสถานท่ีติดต่อในการแสดงความจ านงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นสามัญ 
เลขานุการบริษทั 

 บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
4, 95-96 หมู่ท่ี 6 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท.์ 0-3482-5090-100 โทรสาร. 0-3482-5081 
Email : kanittha@permsin.com; contact@permsin.com; krin.y@permsin.com 

8. วิธีการใช้สิทธิ 
8.1 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนไดท่ี้บริษทั 

หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั (www.permsin.com) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนไดท่ี้บริษทั ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิตามท่ีระบุไว้
ขา้งตน้ 
ในกรณีท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 
ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

8.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทั้งท่ีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless)) ท่ี
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดย
ตอ้งด าเนินการและส่งเอกสารแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ ดงัน้ี 
ก) แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และ

ครบถว้นทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษทั ในช่วง
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ซ่ึงผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนด้านหลงั ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความ
จ านงการใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) และส่งใหแ้ก่บริษทั  

ค) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน และส่ง
หลัก ฐ านก า รช า ร ะ เ งิ น ให้ แ ก่ บ ริ ษัท  ท่ี ช่ อ งท า ง  Email : kanittha@permsin.com; 
contact@permsin.com   หรือ โทรสารเลขหมาย : 034-825-081 หรือทางไปรษณีย ์EMS ส่ง
ถึง : นางสาวพิมพพ์ิศา พร้อมพราย (ผูป้ระสานงานนักลงทุนสัมพนัธ์) บริษทั เพิ่มสินสตีล

mailto:kanittha@permsin.com
mailto:contact@permsin.com
mailto:kanittha@permsin.com
mailto:contact@permsin.com%20%20%20หรือ
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เวิคส์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 4, 95-96 หมู่ท่ี 6 ถนนพระราม 2 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้ จะตอ้ง  

1)  โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา

ถนนสุขสวัสดิ์  ช่ือบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ากัด 

(มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 043-1-09322-7 โดยให้แนบหลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคารออก

ให ้พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ  

2)  ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 1 วนัท าการนับจากวนัท่ีแจง้ความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง โดยเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัท่ีก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ 
จ ากัด (มหาชน)” โดยให้ระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ไว้
ดา้นหลงัดว้ย  
หมายเหตุ ลงวันท่ีเช็ควันสุดท้ายคือวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 และกรุณาน าส่งเช็คดัง
กล่าวถึงบริษัทภายในเวลา 10:00 น. ของ วันท่ี 10 มิถนุายน 2565 
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจ าต้องเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ 
หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุ้น
สามัญ 

ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

8.3 จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น 
โดยบริษทัจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคูณด้วย
อตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้ท าให้มีเศษเหลืออยู่
จากการค านวณดงักล่าว บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะไม่น า
เศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อม
เฉพาะคืนให้แก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันับจากวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใด ๆ 
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8.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็เท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซ้ือหุ้นต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัใน
คร้ังเดียวทั้งจ านวน ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัโดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขั้นต ่า 

ทั้งน้ี การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านั้น หากบริษทัเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทั บริษทัจะถือว่า
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคร้ังนั้น โดยบริษทัจะ
จดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนให้แก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ แต่ทั้งน้ี ไม่ถือเป็นการ
ตดัสิทธิท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิ
ในคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทัจะ
ไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใด ๆ 

9. หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 
9.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูใ้ชสิ้ทธิเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหนงัสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา 
หรือผูป้กครอง (แล้วแต่กรณี) ส าเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง  และส าเนา
ทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

9.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว :   ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

9.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองบริษทั ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษทันั้น และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 9.1) หรือ 9.2) 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

9.4 นิติบุคคลต่างด้าว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือตาม 9.1 หรือ 9.2 พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary 
public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 
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9.5 คัสโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสาร
หลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 9.1 หรือ 9.2 พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และรับรอง
โดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 
 

10. เง่ือนไขอ่ืนๆ 
หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บ
ช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบว่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบฟอร์มแสดง
ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้น ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง
ตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ข 
เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัก าหนดใชสิ้ทธิ มิฉะนั้นแลว้บริษทัจะถือว่าการแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะจดัส่งเงินและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับคืน
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบ้ียใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ เวน้
แต่เป็นการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 3 วนัท าการนบัจากวนัส้ินอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ข
ใหถู้กตอ้งภานในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือวา่การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยส้ินสภาพลง
โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทั
ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรุณาติดต่อสอบถามท่ีสถานท่ีติดต่อขา้งตน้
ในวนัท าการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. 16.00 น. 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายชูเกียรติ ยงวงศไ์พบูลย)์  
ประธานกรรมการ 

  บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
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